ปฐมบท
“พลังคนรุนใหม : พลังของ
การเปลี่ยนแปลงประเทศไทย”

งานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคมนี้จัดขึ้นเปนสวนหนึ่งของการ “ขับเคลื่อน” พลังเยาวชน
เปดโอกาสใหเยาวชนไดเรียนรูการฝกฝนตนเอง เพื่อการมีชีวิตที่ดี และเปนประโยชนตอสังคมในภาย
หนา โดยการนำกิจกรรมทีเยาวชน
่
จากทองถิน่ ตางๆ ทัว่ ประเทศมาแลกเปลีย่ นเรียนรูกั น กิจกรรมเหลา
นี้ไดรับการคัดเลือกแลววา มีประโยชนทั้งตอตัวเยาวชน และตอทองถิ่นหรือสังคม
โลกอนาคต มีลักษณะเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และพลิกผัน คืออาจเปลี่ยนไปอยางไมคาดฝน เชน
เมือ่ ตนป เราไมคิดวาจะเกิดสถานการณทางการเมืองในตะวันออกกลางอยางทีเกิ
่ ดในปจจุบนั และการเกิด
แผนดินไหวและสึนามิที่ญี่ปุน
โลกปจจุบนั เชือ่ มโยงถึงกันหมด เมือ่ เกิดเหตุการณสำคัญทีหนึ
่ ง่ ก็กอผลกระทบไปทัว่ โลก ดังกรณี
ทั้งสองที่กลาวแลว
คนไทยในอนาคตจึงตองมี “พลัง” หลากหลายดาน ทีจะ
่ ดำรงชีวติ ตอสูกั บความไมแนนอน และ
รวมตัวกันสรางสรรคสังคมดี ทีผู่ ค นอยูร วมกันอยางมีความสุข ทามกลางความแตกตางหลากหลาย และ
ทามกลางแรงกระตุนของสังคมบริโภคนิยม และเศรษฐกิจทุนนิยม เสรีนิยม ประชาธิปไตย
ในกระแสสังคมอยางทีประเทศไทย
่
กำลังเผชิญนี้ เยาวชนมีความ “เสีย่ ง” ทีจะ
่ ตกเปนเหยือ่ ของ
การตลาด การโฆษณา ใหเปนผูเสพ เสพติดความสะดวกสบาย ความหรูหราฟุมเฟอยตางๆ จึงตองมี
ขบวนการสงเสริมใหเยาวชนเปนผูสราง ผูอาสา ลงมือทำงานหรือทำกิจกรรมที่ตนถนัด และมี
คุณคาทีเป
่ นประโยชนตอผูอื น่ และตอชุมชนหรือสังคมทีตน
่ อยู และในขณะเดียวกัน ตัวเยาวชน
เองก็ไดเรียนรูทักษะ คุณคา และความรู ในมิติตางๆ เพื่อเตรียมตัวเปนผูใหญ ผูรับผิดชอบ
ประเทศไทย สังคมไทยในภายหนา
งานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม และกิจกรรมสรางสรรคเยาวชน ที่มูลนิธิสยามกัมมาจล
และภาคีรวมกันจัดขึ้นนั้น มีเปาหมายหลักเพื่อสงเสริมใหเยาวชนไทยฝกฝนการเปนผูให ผูสราง
ผูอาสา

ผูลงมือทำ เพื่อประโยชนตอผูอื่นและประโยชนสวนรวม

“พลังคนรุน ใหม” คือพลังของการสรางสรรค เอาชนะกระแสของการเสพ คนรุน ใหมตองเรียนรู
จากการลงมือทำ ทำกิจกรรมสรางสรรค ทีเป
่ นประโยชนตอผูอื น่ เปนปฐม ใชการลงมือทำนัน้ เองเพือ่ การ
เรียนรูของตนเอง โดยลงมือทำเปนกลุมเปนทีม ก็จะเกิดการเรียนรูในมิติที่ลึก ที่เรียกวา 21st Century
Learning เกิด 21st Century Skills สำหรับการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ที่จะเปนชีวิตที่เต็มไปดวย
การเปลี่ยนแปลงพลิกผัน
การดำรงชีวติ ในศตวรรษที่ 21 และการดำรงเอกราช หรือความเปนไทของประเทศ ในศตวรรษ
ที่ 21 จะวายากก็ยาก เพราะมีแรงกดดันสูง และมาในรูปแบบทีซั่ บซอนซอนเงือ่ น จะวางายก็งาย เพราะ
มีเครือ่ งอำนวยความสะดวกมาก หากรูเคล็
 ดลับ รูวิ ธอยู
ี เหนื
 อแรงกดดัน มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม
นี้ เปนสวนหนึ่งของการ “สราง” กระแสรูเทาทันโลก ไมตกเปนเบี้ยลางของกระแสโลก รูจักใชความ
ทันสมัยตางๆ เพือ่ การดำรงชีวติ อยางรูเท
 าทัน อยางพอดี พอประมาณ ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ นั่นเอง
วิจารณ พานิช
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ดวยเชื่อวา “เยาวชน” เปนกลุมคนที่มีศักยภาพ มีความสามารถ มีพลัง ในการคิด และ
สรางสรรคสิ่งดีๆ ใหกับตัวเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมได อีกทั้งเปนกลุมคนที่มีบทบาทสำคัญ
ในการรวมพัฒนาสังคมไทย ใหเปนสังคมที่อยูเย็นเปนสุขทั้งในปจจุบัน สืบตอถึงอนาคต
งานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม มีเปาหมายสำคัญคือ การเปด “พื้นที่ และโอกาส”
ในการนำเสนอเรื่องราว และผลงานดีๆ ของเยาวชนที่ไดใช พลัง ศักยภาพ ความคิดสรางสรรค ในการ
พัฒนาตนเอง ผานการลงมือทำ ดวยความมุง มัน่ จริงจัง รวมทัง้ แบงปนความรู ความสามารถนัน้ ใหเกิด
ประโยชนกับสังคม ทั้งนี้ เพื่อใหสังคมไดรับรู และตระหนักถึง “พลังเชิงบวกของเยาวชน” ในการ
รวมคิด รวมสราง สังคมไทย ใหเปนสังคมที่อยูเย็นเปนสุขทั้งในปจจุบัน สืบตอถึงอนาคต
อีกทั้งเปนการประสานเชื่อมรอยภาคีเครือขายองคกรพัฒนาเยาวชน หนวยงาน องคกรภาค
รัฐ และภาคธุรกิจ ใหเขามาเปนองคกรรวมจัดงาน เพื่อใหการจัดงานมหกรรมเกิดประโยชนตอการขับ
เคลื่อนงานของแตละองคกร และรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อหาโอกาสในการทำงานขับเคลื่อนเชิง
ประเด็นรวมกันในระยะยาว อันเปนการ เสริมพลังการทำงานดานการพัฒนาเยาวชนในสังคมไทย
ใหเขมแข็งมากยิ่งขึ้น
งานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม จึงมีเปาหมายเพื่อ...
• สรางความตระหนักของสังคม วาเยาวชนเปนกลุมคนที่มีพลังสรางสรรคเปนสวนหนึ่งใน
การพัฒนา และแกไขปญหาสังคมได
• เปดพื้นที่ใหเยาวชนแสดงผลงาน เพื่อสรางความภาคภูมิใจ และเกิดพลังในการพัฒนา
ตนเองและแบงปนกับสังคมตอไป
• เปนเวทีใหเยาวชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดงานมหกรรม และพัฒนาศักยภาพ โดย
การฝกปฏิบัติงานจริงผานงานอาสาสมัคร
• สานพลังภาคีเครือขายองคกรพัฒนาเยาวชนใหมีสวนรวมเปนเจาของงาน และใชงาน
มหกรรมพลังเยาวชนฯ เพื่อผลักดันการทำงานของแตละองคกร
• เปนตลาดนัดเชื่อมโยงองคกรภาคธุรกิจ และองคกรพัฒนาเอกชน ไดแลกเปลี่ยนเรียน
รู และประสานงานการทำงานดานการพัฒนาเยาวชนรวมกัน เพื่อเสริมพลังดานการทำงาน
พัฒนาเยาวชนในสังคมไทยเขมแข็งมากยิ่งขึ้น

• สรางโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ความรู เครื่องมือใหมๆ ของ แกนนำเยาวชน และ
คนทำงานดานการพัฒนาเยาวชน
• สังเคราะห และ เผย แพร องค ความ รู ใหม ใน การ ทำงาน พัฒนา เยาวชน เพื่อ ยก ระดับ
การทำงานของภาคีเครือขาย และเปนประโยชนตอการนำไปใชขับเคลื่อนนโยบาย
เยาวชนที่รวมแสดงผลงานในงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2 “แบงปน เพื่อ
เปลี่ยนแปลง” ทีปราก
่
ฎในหนังสือเลมนีเป
้ นเพียงสวนหนึ่งของเยาวชนอีกมากมายทีมี่ บทบาทในการ
รวม “แบงปน” ความคิด ความรู พลังสรางสรรค พลังกาย และพลังใจ เพื่อ “เปลี่ยนแปลง” ตนเอง
และสังคมรอบตัวอยางสรางสรรคตอไป

พลังเยาวชนพลังทองถิ่น
“เด็กเปลี่ยน...ทองถิ่นเปลี่ยน”
การพัฒนาชุมชนทองถิ่น คือ การพัฒนาประเทศอีกระดับหนึ่ง เด็กและเยาวชน คือ พลัง
สำคัญที่จะตองเปนผูขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนทองถิ่นรวมกันกับกลุมผูใหญ เมื่อเด็ก และ
เยาวชนเกิดการพัฒนาศักยภาพตนเองไดจะเปนพลังนำสูการพัฒนาชุมชนทองถิ่นของตัวเอง
ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกับทองถิ่นตนเอง ไดเปนอยางดี
ñ หัวใจสำคัญ “เด็กเปลี่ยน...ทองถิ่นเปลี่ยน”
การขับเคลื่อนพลังเยาวชนทองถิ่นโดยใชความรู ภูมิปญญาประเพณีวัฒนธรรม เปน
“ เครื่อง มือ ” กลอม เกลา สราง พฤติกรรม กระบวนการ เรียน รู และ ทักษะ ชีวิต จิต อาสา สูการ
เปลี่ยนแปลงสังคมชุมชนทองถิ่นตนเอง
ñ เครื่องมือการทำงานสูความเปลี่ยนแปลง
• การสรางกลไกระดับตำบล : สถาบันเสริมสรางการเรียนรูเพื
 อ่ ชุมชนเปนสุข (สรส.) ภายใต
โครงการสงเสริมการจัดการความรูของ
 เยาวชนในชุมชนทองถิน่ ทัง้ ๔ ภาค โดยการสนับสนุนของ
มูลนิธิสยามกัมมาจล ตั้งแตป 2551 – ปจจุบัน โดย โครงการไดรวมกับองคกรชุมชน องคการ
บริหารสวนตำบล โรงเรียน กศน. อนามัย ปราชญชาวบาน ผูนำชุมชน และผูปกครอง จัด
พื้นที่การเรียนรูใหกับเด็กภายใตปรัชญา “ชีวิตคือการเรียนรู” โดยเนนการจัดกระบวนการเรียนรู
ใหกับเด็กเยาวชนบนวิถชีี วิตอยางรอบดานและมีความตอเนื่อง ภายใตหลักสูตร วิชาชีวิต วิชา
ชุมชน วิชาชีพ และวิชาการ ที่สอดคลองตามบริบทของแตละพื้น เปนการหันกลับมาพัฒนา
บทบาทของบาน โรงเรียน และชุมชน ในการดูแลเด็กและเยาวชนใหเปนเอกภาพมากยิ่งขึ้น
การใชเครื่องมืองานวิจัยเพื่อทองถิ่น : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่น
กระบวนการทำงานวิจัย เปดโอกาสใหเด็กเยาวชนทองถิ่นไดทำวิจัยเพื่อคนหาแนวทาง
แกปญหาตัวเอง เกิดการคนพบกระบวนการการทำงานอยางเปนขั้นเปนตอน ใชการหาขอมูล
วิเคราะห ประชุมสรุป วางแผนปฎิบตั งาน
ิ เพื่อแกปญหา นำองคความรูเดิ
 มของชุมชนผสมผสาน
กับองคความรูสมั
 ยใหม นำไปสูการ
 สรางองคความรูใหม
 เพือ่ นำกลับมาปรับใชในการสรางความ
เขมแข็งใหเกิดขึ้นในชุมชน

งานวิจยั เพือ่ ทองถิน่ มีรูปแบบ (Model) เชือ่ มโยงกับสถานการณสังคมชุมชนทองถิน่ 3 รูป
แบบการทำงานที่เกิดขึ้น คือ 1. งานวิจัยของชุมชนที่มีเด็กเขารวม 2. งานวิจัยมีเด็กและเยาวชน
เปนทีมทำงานเอง และ 3.งานวิจัยของชุมชนที่มีเปาหมายเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
• การใชกลไกสภาเด็กและเยาวชน : เครือขายสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง สภา
เด็ก และ เยาวชน จังหวัด เชียงใหม สภา เด็ก และ เยาว ชนจังหวัดอุบลราชธานี สภา เด็ก และ
เยาวชนจังหวัดนนทบุรี
สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ มาจากการประชุมของเด็ก ที่จะมารวมประชุมคัดเลือก
กันเอง โดยเริ่มตนจากการใหผูแทนจากสวนตางๆ ในอำเภอเลือกกันเองจนไดผูแทนจำนวน
หนึ่งเปนสภาเด็กหรือเยาวชนอำเภอ จากนั้นผูแทนเด็กและเยาวชนอำเภอจะมาประชุมกันเพื่อ
เลือกใหไดผูแทนจำนวนหนึ่งมาเปนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด จากนั้นผูแทนเด็กและเยาวชน
จากจังหวัดตางๆ จะมาประชุมกันเพื่อเลือกใหไดผูแทนจำนวนหนึ่งมาเปนสภาเด็กและเยาวชน
แหงชาติ
แมวา สภาเด็กและเยาวชนจะมี พรบ. ฉบับเดียวกันเปนกรอบกติกาใหญ แตในทางปฏิบตั ิ
ของแตละพืน้ ที่ แตละทองถิน่ ยอมมีขอจำกัด มีบริบทเฉพาะทองถิน่ เปนปจจัยเงือ่ นไขใหการขับ
เคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชนมีหนาตาของกิจกรรมในทางปฏิบัติแตกตางกันไป และนี่คือจุด
สำคัญที่นาหยิบยกมาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
• การใชเครือ่ งมืองานแบบงานพัฒนา : สมาคมเพือ่ การศึกษาและวัฒนธรรมชาวอาขา
เชียงราย สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนจังหวัดกระบี่
กลุมองคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) มีเปาหมายการดำเนินงาน ที่ชัดเจนคือการพัฒนาคน
พัฒนาพื้นที่ชุมชนทองถิ่น รวมทั้งเด็กและเยาวชนดวย กระบวนการทำงานจะทำผานโครงการ
พัฒนาตางๆ โดย กระบวนการฝกอบรม พัฒนาศักยภาพกลุมเด็กที่ทำงานเพื่อเขาใจเกี่ยวกับ
วิธีการทำงานในชุมชนของตัวเอง

องคกรภาคีรวมจัด
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การพัฒนาเยาวชนและการสงเสริมใหเยาวชนไดเขามามีบทบาท “รวมรับรูปญหา รวม
กำหนดนโยบาย แนวทางการพัฒนาประเทศ และรวมมีบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อการ
สรางประเทศไทย” เปนสิ่งสำคัญเพราะประเทศไทยไมไดเปนของนักการเมือง หรือผูใหญใน
ปจจุบัน แตเปนของคนไทยทุกคน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่จะเปนผูใหญในอนาคต
ประเทศไทยไดมีการประกาศ พ.ร.บ.สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.
2550 ลงในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ 14 มกราคม 2551 และมีผลบังคับใชในวันที่ 13 เมษายน
2551 สาระสำคัญของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ ไดกำหนดถึงแนวทางในการปรับปรุง วิธีการสงเสริมและ
พัฒนาเด็กเยาวชนใหเหมาะสม สอดคลองกับสภาพสังคมในปจจุบนั รวมทัง้ กำหนดใหหนวยงาน
ภาครัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดมีสวนรวมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
สภาเด็กและเยาวชนเปนเครือขายเชื่อมโยงกลุมเยาวชนที่มีการดำเนินงานในดานตางๆ
เขาดวยกันอยางเปนระบบและเปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง เพื่อปฏิบัติภารกิจรวมกันในการ
แสวงหาแนวทางแกไขปญหาเด็กและเยาวชนในระดับทองถิ่น และรวมกันจัดกิจกรรมที่เปน
ประโยชนตอชุมชนและสังคม โดยที่แตละกลุมปฏิบัติภารกิจของตนอยางไมสูญเสียเอกลักษณ
การเชื่อมโยงนี้จะอยูในรูปของการจัดองคกรที่มีโครงสรางของความสัมพันธกันอยางชัดเจน
การจัดตัง้ สภาเด็กและเยาวชน มีวัตถุประสงคเพือ่ ใหมีองคกรกลางของเด็กและเยาวชน
ในระดับจังหวัด ทำหนาที่เปนตัวแทนของเยาวชนในจังหวัด ประสานกลุมตางๆ ภายในจังหวัด
รวบรวมสังเคราะหปญหาความตองการในการพัฒนาและขอเสนอในการพัฒนาเยาวชนตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเปนเครือขายเชื่อมโยงกลุมเยาวชนที่มีการดำเนินงานในดานตางๆ
เขาดวยกันอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม เพื่อปฏิบัติภารกิจรวมกันในการแสวงหาแนวทาง
ในการจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชนและสังคม การเชื่อมโยงนี้จะอยูในรูปการจัดองคกร
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ที่มีโครงสรางความสัมพันธกันอยางชัดเจน ภายใตขอบังคับซึ่งจัดทำดวยความเห็นชอบของ
ผูแทนเยาวชนในจังหวัด
ดาน การ ดำเนิน กิจกรรม มี ทั้ง กิจกรรม เชิง สรางสรรค กิจกรรม สราง ความ สามัคคี
กิจกรรมการสรางเครือขายเด็กและเยาวชน และกิจกรรมการสรางความเขมแข็งของชุมชนและ
สังคม ประโยชนสำหรับเด็กและเยาวชน คือการไดแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ ไดรับ
ประสบการณในการทำงานรวมกันเปนทีม มีการแกปญหาเด็กและเยาวชนในทองถิ่น โดยผาน
สภาเด็กและเยาวชน ไปพรอมๆ กับหนวยงานและองคกรเครือขายตางๆ ในชุมชน

14

“สภาเด็ก”
สถานที่บมเพาะ “ตนกลา”
พัฒนาสังคม
“สภาเด็กและเยาวชน” จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหงชาติ พ.ศ. 2550 ตัวกฎหมายระบุไววาใหเด็กและเยาวชนที่อายุไมเกิน 25 ป เปนทั้งเด็กที่
ไดรับการศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ และมี
สวนรวมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถิ่น “ภูมิ” ภาณุพงศ สุนทรศารทูล รองประธาน
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม อธิบายเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับการจัดตั้งสภาเด็ก
และเยาวชน
ภูมิสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
คณะบริหารธุรกิจ เขาทำงานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหมมานาน 4 ป เริ่มแรกเขาเขา
มาทำงานนี้ทั้งๆ ที่ไมรูวางานสภาเด็กตองทำอะไร แตดวยความที่เปนนักกิจกรรม อยากทำสิ่ง
ใหมๆ เขาจึงลองเขามาสมัครดู
“กระทรวงพัฒนาสังคมสงหนังสือมาที่สำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดเชียงใหม จากนั้นสง
หนังสือมาที่เขตพื้นที่การศึกษา เปดรับสมัครคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ผมก็ไป
สมัครคัดเลือกและไดตำแหนงรองประธานสภาเด็กอำเภอ”
ภูมิจัดสรรเวลาเรียน และทำกิจกรรมอยางลงตัว เขายึดคติที่วาเรียนเปนหลัก กิจกรรม
เปนรอง โดยงานแรกทีเขา
่ รับผิดชอบในงานสภาเด็กคือ การประกันคุณภาพ จากนัน้ จัดการเรือ่ ง
การบริหาร เชน การบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ งานพัสดุ การเงิน นอกจากนี้ยังชวยจัด
กิจกรรมสันทนาการ และเปนคณะกรรมการจัดกิจกรรม เชน กิจกรรมเพิม่ พืน้ ทีสร
่ างสรรคสำหรับ
เด็กและเยาวชน หรือโครงการขวงละออนเจียงใหม ที่นองๆ สภาเด็กเชียงใหมรูจักกันดีนั่นเอง
“จริงๆ ไมรูเลยวางานนี้จะเปนยังไง พอลองมาทำงานนี้ดู รูสึกมีความสุขที่ไดทำงานเพื่อ
สวนรวม เปนงานจิตอาสาจริงๆ ไมไดคาตอบแทน ไมมเงิ
ี นเดือน แตมีความสุขทีได
่ ทำ เชน เวลา
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เราทำสันทนาการ เมื่อเราเห็นวานองๆ มีรอยยิ้มจากกิจกรรมที่เราทำ มันทำใหเรามีความสุข”
ภูมพัิ ฒนาการทำงานของเขาตลอดเวลา จากรองประธานสภาเด็กอำเภอกลายมาเปนรอง
ประธานสภาระดับจังหวัด ซึ่งเขาไดรับตำแหนงนี้ถึง 2 ปซอน นอกจากนี้ยังไดรับการแตงตั้งจาก
จังหวัดเชียงใหมใหเปนคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม (ดาน
สังคม) และเปนคณะอนุกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในสวนราชการ สำนักปลัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
แตถึงแมจะเปนการทำกิจกรรมนอกเวลา แตเขาก็ตั้งใจทำใหดีที่สุด ไมไดทำแคสนุก
เพราะทีนี่ เป
่ นเหมือนสนามทดลองใหเขาไดฝกทักษะหลายอยางๆ ทัง้ การใชชีวติ และการทำงาน
เปนการเตรียมความพรอมกอนที่เขาจะไปพบเจอกับโลกแหงความเปนจริง เปนประสบการณที่
ทำใหเขาเกิดทักษะและความชำนาญมากขึ้น
ภู มิ มอง ว า การ ที่ เขา ได รั บ ความ ไว
วางใจ ให ดำรง ตำแหน ง รอง ประธาน สภา
เด็กจังหวัด 2 ปซอน เพราะเขาใสใจทุกราย
ละเอียดในงานที่ทำ เขามักจะคอยประเมิน
งานเสมอวาโครงการทีทำ
่ ประสบความสำเร็จ
มาก นอย เพียง ใด และ มี สิ่ง ใด ที่ ตอง แกไข
พัฒนา ให ดี ขึ้น ซึ่ง งาน ที่ ผาน มา ก็ ประสบ
ความ สำเร็จ ใน ระดับ หนึ่ง เชน โครงการ
ขวง ละ ออน เจียง ใหม (โครงการ เพิ่ม พื้นที่
สรางสรรคสำหรับเด็กและเยาวชน) แตเราจัด
ครั้งเดียวจบ ไมมีการตอยอด จริงๆ อยากใหมีการตอยอด จัดกิจกรรมรวมกัน เพื่อสรางเครือ
ขายใหทำงานรวมกันและมีความเขมแข็งมากขึน้ สำหรับกาวตอไปนัน้ เขาไดกำหนดวิสยั ทัศนของ
สภาเด็กเชียงใหมไววา จะตองเปนองคกรทีมี่ ความเปนเลิศในการบริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยสรางคานิยมหรือสรางจิตสำนึกใหกับนองๆ ที่ทำงานในสภาเด็กวาเราจะทำงานดวย
“จิตสาธารณะ” ชวยเหลือกัน ไมเห็นแกตัว มุงสูความเขมแข็งขององคกร และจะทำงานบูรณา
การรวมกับองคกรทีทำงาน
่
เกีย่ วกับเด็กและเยาวชนในจังหวัดใหมากขึน้ ซึง่ ในจังหวัดเชียงใหมมี
องคกรที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนอยูเปนจำนวนมาก เขายอมรับการทำงานในหนึ่งวาระ
ที่ผานมา ตั้งแตปพ.ศ. 2551-2553 การติดตอสื่อสารระหวางเครือขายยังไมดีเทาที่ควร ปนี้จึง
คิดวาจะพัฒนาใหดีขึ้น และจะเนนการพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชนในดานทักษะการใช
ชีวิตใหมากขึ้น
จากการทำงานในสภาเด็กและเยาวชนมากวา 4 ป ภูมิไดเรียนรูอะไรหลายๆ อยาง เริ่ม
จากไดฝกทักษะการบริหารงาน การทำงานสารบรรณ การติดตอประสานงานจากหนวยงานตางๆ
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และการจัดทำหนังสือราชการ ไดเรียนรูการ
ทำงานกับเด็กทีแต
่ ละคนมีความแตกตางกัน
เขาบอกวากอนที่จะทำงานกับเด็กไดนั้น
ตองเขาใจเด็กแตละแบบ และพัฒนาใน
แบบที่เขาเปน ไมใชแบบที่เราอยากให
เขาเปน ที่สำคัญภูมิยังไดพัฒนาตนเอง ไป
พรอมๆ กับการทำงานพัฒนาเยาวชนคน
อื่นอีกดวย
“ก อ น ที่ เรา จะ เปลี่ ย นแปลง หรื อ
พัฒนาเด็กและเยาวชนคนอืน่ ไดนัน้ เราตอง
เปลีย่ นแปลงตนเองกอน เชน เรือ่ งการมีอัธยาศัยทีดี่ มีจิตอาสา ไมเห็นแกตัว เราตองทำใหไดกอน
แลวคอยไปอบรมนองๆ เพราะแบบอยางที่ดีมีคุณคาและเปนรูปธรรมมากกวาคำพูดลานคำ”
ทีสำคั
่ ญภูมได
ิ เรียนรูและ
 เขาใจถึงคำวา “จิตอาสา” อยางแทจริง เขารูส กึ ดีใจทีได
่ มีโอกาส
เขามาทำงานสภาเด็กและเยาวชน เพราะที่นี่เปนที่ “บมเพาะจิตอาสา” ใหเกิดในใจเยาวชน และ
“บมเพาะเยาวชน” ที่มีคุณภาพแกสังคม
“กิจกรรมจิตอาสาไมใชกิจกรรมที่ไรสาระ บางคนไมเขาใจ มองวาไปทำทำไม ไปทำแลว
ไดประโยชนอะไร แตเมื่อเด็กๆ ไดทำแลว มันไดจริงๆ เราไดฝกประสบการณการทำงาน การใช
ชีวิต การมองโลก มองสังคม ทำใหเด็กเปนเด็กที่รูจักคิด เขาใจชีวิต และเขาใจคนอื่น เมื่อเด็กมี
ทักษะตรงนี้แลว เขาจะเติบโตไปอยางมีคุณภาพ เปนที่พึ่งของสังคมได”
ภูมิฝากทิ้งทายไววา การพัฒนาเด็กจะประสบความสำเร็จได ไมใชใหเด็กบริหาร จัดการ
โดยไมมีผูใหญเปนที่ปรึกษา ผูใหญเองก็ตองเรียนรูเด็ก เปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูในสิ่งที่เปน
ประโยชน ไมตอตาน ละเลย หรือปดกั้นความคิดเห็นของเด็ก ใหเด็กไดแสดงออกในเชิงบวกไป
พรอมกับการพัฒนาตนเอง เด็กแตละคนเกงกันคนละแบบ ผูใหญตองเปดใจใหกวาง พรอมทีจะ
่
สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของเด็กที่มีอยูใหดีกวาเดิม

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม
ภาณุพงศ สุนทรศารทูล
โทร. 08-9610-8872
E-mail: soontornsaratoon@hotmail.com

17

“เปดรับ เรียนรู พัฒนา”
กับ “งานสภาเด็ก”

“ชีวิตคือการเรียนรู” และไมจำเปนวาการเรียนรูนั้นจะจำกัดแคในหองเรียน หองสมุด
ตำรา หรือหนังสือ คนเราสามารถ “เรียนรู” ไดทุกที่ ทุกเวลา และการเรียนรูก็ไมมีวันสิ้นสุด
“บอม” ศุกวสันต วงศธนู ก็เปนเยาวชนอีกคนหนึ่งที่มักจะเปดรับสิ่งใหมๆ และเรียน
รูอยูตลอดเวลาเพื่อพัฒนาตนเอง บอมเลาวา เขาชอบทำกิจกรรมมาตั้งแตเด็กๆ ในวัยเรียน
กิจกรรมที่เขาชอบทำคือ “จิตอาสา” เพราะนอกจากจะไดชวยเหลือผูอื่นแลว ยังไดเรียนรูและ
เขาใจสังคมมากยิ่งขึ้น
ปจจุบัน บอ มดำ รง ตำแหนง คณะ กรรมการ บริหาร สภา เด็ก และ เยาวชน จังหวัด
อุบลราชธานี เขาเขามาทำงานนี้ตั้งแตป พ.ศ. 2549 หนาที่ของบอมแบงเปน 2 สวน ไดแก
หนาที่ตาม พ.ร.บ. สภาเด็กและเยาวชน และหนาที่นอกเหนือจากที่ พ.ร.บ.สภาเด็กและเยาวชน
กำหนด
“การทำงานเราไมไดยึดติดวาตองทำตามทีพ่ .ร.บ. กำหนด เชน การประสานงานกับองคกร
ที่เกี่ยวของกับเยาวชน งานวิชาการ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชน เพราะถาทำงานแคนั้น เรา
จะไมไดพัฒนาอะไรเลย แตเราทำงานนอกเหนือจากนั้น เพราะเปาหมายเราคือ พัฒนาตนเอง
ไปพรอมๆ กับการพัฒนางาน และพัฒนาเยาวชน”
หนาที่ที่พวกเขาทำนอกเหนือจากที่พ.ร.บ.สภาเด็กและเยาวชนกำหนดคือ การชวยคิด
ชวยกันทำ เริ่มจากการเขาไปประสานงานกับทองถิ่น จุดประกายใหผูใหญในชุมชนเห็นความ
สามารถของเด็กในชุมชน เห็นความสำคัญของเด็กในการพัฒนาชุมชน เพื่อใหผูใหญสนับสนุน
เด็กทำกิจกรรม และพัฒนาความสามารถดานตางๆ
“เราไมจำเปนตองลงชุมชนจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก แตเราเนนเปนตัวประสาน เชือ่ ม
โยง จุดประกายความคิดใหผูใ หญในชุมชนเห็นความสำคัญของเด็ก เพราะกิจกรรมจัดแลว
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ก็จบไป เราอยากสรางความยั่งยืน ใหชุมชนเปนคนคิด ทำดวยตนเอง อยากใหผูใหญสนับ
สนุนเด็กๆ เพราะเห็นความสำคัญของเด็ก เห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็ก และเห็นวา
เด็กสามารถพัฒนาสังคมได ไมใชสนับสนุนเพราะเราบอกใหทำ”
งานอีกอยางที่บอมและเพื่อนๆ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีรวมกันทำคือ
“การจัดการความรู” ซึ่งเปนการพัฒนางานอีกขั้นหนึ่ง ถือเปนการวิเคราะหการทำงาน และ
แบงปนขอมูลทีได
่ ใหเปนประโยชนกับคณะทำงานทีจั่ ดกิจกรรมคลายๆ กัน เพราะทีผ่ านมาเวลา
จัดกิจกรรมแลวก็จบไป ไมมการ
ี เก็บขอมูลวากิจกรรมนีทำ
้ อยางไร มีกระบวนการขัน้ ตอนอยางไร
ไมมีการวิเคราะหขอดี ขอดอย ปญหา การแกไข ทั้งๆ ที่ขอมูลเหลานี้มีประโยชนสำหรับรุนตอ
ไป หรือขอมูลนี้อาจเปนประโยชนสำหรับชุมชนอื่นๆ ใหเขานำไปจัดตอได โดยไมตองมาลอง
ผิด ลองถูกใหม พวกเขาจึงรวมมือกับสถาบันสงเสริมการเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข (สรส.) จัดการ
ความรูวิธีการทำงานและการจัดกิจกรรมของพวกเขาขึ้น
ตั้งแต ป แรก ที่ เขา มา ทำงาน ใน สภา
เด็กและเยาวชนจนถึงปจจุบัน ทุกครั้งที่ได
ทำงานบอมจะวิเคราะหการทำงานของเขา
และกลุมเสมอ เพื่อรูจุดบกพรอง พรอมกับ
พัฒนาตนเองใหดีขึ้น เขาบอกวาปแรกๆ ที่
เขามาทำงานเขาไมรูอะไรเลย แตเมื่อขึน้ ปที่
2 ก็เริ่มเขาใจวารูปแบบการทำงานตองเปน
อยางไร รูวิธีเดินงาน การเชิญภาคีมารวม
เปนเครือขาย เมื่อขึ้นปที่ 3 เขาก็สามารถ
พั ฒ นา คณะ ทำงาน ให สามารถ ทำงาน ได
อยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และไดรับการสนับสนุนจากผูใหญเปนอยางดี กิจกรรมที่พวกเขาทำ
หลายอยางถูกนำเขาไปเปนวาระการประชุมระดับจังหวัด จนผูวาราชการจังหวัดมีคำสั่งวาทุกป
จะตองมีการจัดงาน “ถนนเด็กเดิน” พรอมจัดสรรงบประมาณสนับสนุน และในปที่ 4 นีพวก
้ เขา
เห็นวา การทำงานพัฒนาเด็กและเยาวชนจะเกิดผลสำเร็จไดตองมีการ “เชื่อมโยง” การทำงาน
เปน “เครือขาย” พวกเขาจึงจับมือองคกรที่ทำงานพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งในระดับจังหวัด
อำเภอ และทองถิ่น วางแผนทำงานและจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนรวมกัน เพื่อรวมกัน
พัฒนาเยาวชนและสรางสังคมที่ดีขึ้น
4 ปกับการทำงานใหกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี บอมบอกวา เขารูสึก
ภาคภูมใิ จกับการทำงานรวมกับเพือ่ นๆ มาก ภาพผูใ หญในชุมชนทีสนั
่ บสนุนเด็กๆ ใหจัดกิจกรรม
พัฒนาชุมชน ภาพเด็กๆ และผูใหญรวมมือกันจัด “ถนนเด็กเดิน” หรือภาพผูใหญเรียนรูการ
ทำงานของเด็ก และเด็กๆ ก็เรียนรูกับผูใหญ ภาพของเด็กๆ ที่ฝกการทำงานกับชุมชน เรียนรู
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ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบานกับคนเฒาคนแก เหลานี้ลวนเปนภาพที่พวกเขาเห็น
แลวมีความสุขมาก
“แต กอน สภา เด็ก จัง หวัดฯ จัด งาน
ถนนเด็กเดินเอง แตวันนีเรา
้ กระจายกิจกรรม
นี้ไปสูทองถิ่น ใหชุมชนเขามารวมคิด รวม
ทำ เพราะเราอยากใหกิจกรรมนี้เปนเหมือน
“เวทีสรางการเรียนรู” ใหกับเด็กๆ และ
เปนเวทีที่ใหผูใหญไดเห็น “ศักยภาพ” การ
ทำงานของเด็ก เด็กก็ไดเรียนรูงานกับผูใ หญ
เกิดความสัมพันธทีดี่ ในการทำงานในทองถิน่
ถือเปนสิ่งสำคัญในการสรางชุมชนเขมแข็ง”
บอมบอกวา เขารูสึกมีความสุขที่ไดทำงานในสภาเด็กและเยาวชนฯ ที่นี่เปรียบเสมือน
โรงเรียนที่สอนใหเขารูจักวิธีเปดหนาตางเพื่อคนพบโลกกวาง เพราะเมื่อกอนเขาก็เปนเด็ก
ธรรมดาคนหนึง่ เรียนไปวันๆ แตเมือ่ ไดเขามาทำงานในสภาเด็ก ทำใหเขามองเห็นศักยภาพของ
ตนเอง เขาไมไดแคทำงานพัฒนาเด็ก แตเขาไดพัฒนาตนเองไปดวย ไดฝกการทำงานรวมกับผูอื น่
ไดติดตอประสานงาน ไดทำงานในระดับอำเภอ จังหวัด และประเทศ มีโอกาสไปพบเจอผูใหญ
หลายคน เรียกวาเขาทำงานจนเปนที่รูจักของผูใหญในระดับจังหวัด ทำใหเขาสามารถเปนปาก
เปนเสียงแทนเพื่อนๆ เยาวชนได และผูใหญก็เห็นความสำคัญของเยาวชนมากขึ้น
“สภาเด็กและเยาวชน” เปรียบเสมือน “เวที” ที่ฝกวิทยายุทธการใชชีวิตและทักษะการ
ทำงานใหกับบอม เขาบอกวา งานสภาเด็กทำใหเขามีทักษะการทำงานรวมกับผูอื่น ฝกการมี
มนุษยสัมพันธที่ดี รูวาเวลาทำงานจะทำอยางไรใหมีความสุขทั้งตนเอง ผูรวมงาน และคนที่มา
รวมกิจกรรม ถือเปนการเรียนรูที มี่ คามาก เพราะเขาไมสามารถเรียนรูทั กษะเหลานีได
้ ในหองเรียน
สามารถนำสิง่ เหลานีไป
้ ใชไดจริงในชีวติ ประจำวัน ทีสำคั
่ ญคือเขาไดฝกความเขมแข็ง อดทน และ
รูจักการแกไขปญหา

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี
ศุกวสันต วงศธนู
โทร. 08-3726-6219
E-mail: bomubon2008@hotmail.com
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กาวมั่นไปพรอมศรัทธา
คนหาคุณคาความดี

ใครหลายคนบอกไววา หากจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหสำเร็จไดนั้น นอกจากตองอาศัยความ
พยายามแลว “ความรัก” ยังเปนสิง่ สำคัญทีจะ
่ เปนแรงหนุนใหการทำงานนัน้ มีคุณคามากขึน้ เชน
เดียวกับเสนทางการทำงานดานเยาวชนของ สถาพร พันธประดิษฐ หรือ “ปาลม” นักศึกษา
คณะนิติศาสตรชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่มีจุดเริ่มตนจาก “ความรักและความศรัทธา
ในคุณความดี” จนทำใหเขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำ
ปาลมมีใจรักงานกิจกรรมมาตั้งแตเปนเด็ก ขณะที่เรียนชั้นประถมเมื่อเห็นพี่ๆ ทำโครง
งานคุณธรรมดูแลเด็กเล็ก เปนภาพที่เขาจำไดติดตา และเกิดความคิดในใจวา จะทำความดีเพื่อ
คนรอบขางบาง นับแตนั้นมาเขาชวยงานพอแมและงานโรงเรียนเรื่อยมา ทั้งกิจกรรมภายนอก
และภายในโรงเรียน กระทั่งกาวเขาสูชั ้น ม.4 โรงเรียนหวยยอด จังหวัดตรัง ปาลมไดรับเลือกเปน
ประธานนักเรียน ซึง่ เปนกาวสำคัญทีทำให
่ เขาไดเรียนรูการ
 ทำงาน รวมถึงสัง่ สมประสบการณทีมี่
คามากมายจากสภาเด็กและเยาวชน
“ผมเปนคนชอบทำกิจกรรม กลาพูดกลาทำ เพราะคิดวามันเปนสิ่งที่ดี ทำงานกิจกรรม
โรงเรียนมาเรื่อย จนป 49 มีการจัดตั้งสภาเด็กทั่วประเทศ โรงเรียนเสนอชื่อผมไปอบรมรวมกับ
ตัวแทนเยาวชนจากโรงเรียนตางๆ เพื่อเขาเปนคณะทำงานสภาเด็กฯ ผูใหญและเพื่อนๆ ก็เห็น
ศักยภาพจึงเลือกผมเปนประธานสภาเด็กตรังในปนั้น”
แมจะไดรับบทบาทเปนประธานสภาเด็กเเละเยาวชนจังหวัดตรังเพิ่มเขามาอีก แตปาลม
ไมไดหนักใจอะไร ตรงกันขามเขากลับยินดีรับหนาที่ เพราะมองวาขอบขายการทำงานของสภา
เด็กฯ ไมตางจากงานที่กลุมนักเรียนในจังหวัดทำอยู เพียงแตเพิ่มเติมรูปแบบการบริหารงานให
ชัดเจนขึน้ สำหรับหนาทีหลั
่ กในตอนนัน้ คือเรงจัดตัง้ สภาฯใหเขมแข็ง หาเครือขายผูทำงาน

ดานเด็ก
และเยาวชน ประสานงานกับนองๆ ในระดับอำเภอใหเขามารวมกิจกรรม ผานกระบวนการคาย
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มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2 แบงปน เพื่อเปลี่ยนแปลง

การจัดงานถนนเด็กเดิน และกิจกรรมตามวาระโอกาสตางๆ ทั้งนี้สิ่งที่ปาลมมุงเนนคือ สราง
คนและสรางทีมงาน เพราะคิดวาเปนเรื่องดีหากคนพรอม โดยเขาจะไมทำงานคนเดียว แตจะ
พานองๆ ในคณะทำงานไปดวยเสมอ ใหพวกเขาเรียนรูงานจากพี่ๆ จากผูใหญ ใหผูใหญหรือ
หนวยงานเห็นวาเราเปนองคกรเยาวชนที่เขมแข็ง ใหเขาเชื่อมั่นในศักยภาพของเรา ก็จะทำงาน
งายขึ้น
ในปแรกของการจัดตัง้ สภาเด็กและเยาวชน ปาลมบอกวาไมงายนัก แตก็ไมยากเกินความ
สามารถ เขาพบความแตกตางจากการทำงานภายในโรงเรียนบาง เพราะวางานสภาเด็กฯ มีเรือ่ ง
การประสานงานที่ตองพบปะกับผูใหญ และหนวยงานภายนอกมากขึ้น ในชวงดังกลาวทีมงาน
จึงคอยๆ เก็บเกี่ยวประสบการณ ฝกฝนตนเอง โดยยึดความออนนอมถอมตนและหลักการ
เขาหาผูใหญเปนที่ตั้ง
การทำงานแบบรวมเปน “เครือขาย” ระหวางเยาวชนในจังหวัด ถือเปนปจจัยสำคัญที่
ทำใหการทำงานสภาเด็กในตอนนัน้ ตัง้ หลักไดเร็ว ปาลมและทีมงานใชพืน้ ฐานประสบการณเปน
ทุนและดำเนินการตอในรูปแบบทีเป
่ นระบบมากขึน้ โดยไมตองนับหนึง่ ใหม ผลจากการทำงานใน
ปแรก นอกจากสามารถสรางเครือขายเยาวชนไดเปนทีน่ าพอใจแลว สภาเด็กฯ ยังไดรับโอกาสจาก
สถาบันรามจิตติ ใหงบประมาณการจัดโครงการถนนเด็กเดินถึง 5 ครั้ง ทำใหเยาวชนในจังหวัดมี
พื้นที่ในการแสดงศักยภาพและมีโอกาสทำงานรวมกันมากขึ้น
“ทุกครั้งที่จัดงานถนนเด็กเดิน เราจะ
เนนการมีสวนรวมของเด็กในจังหวัด การจัด
กิจกรรมนียั้ งสงผลใหจังหวัดตรังไดรับรางวัล
จังหวัดที่มีกลไกในการทำงานเด็กยอดเยี่ยม
นี่ อาจ เปน รางวัล ที่ ไม ได กับ ตัว เรา แต เรา
ก็ ภูมิใจ มาก แลว วา เปน สวน หนึ่ง ใน การ ขับ
เคลือ่ น เปนเครือ่ งยืนยันวาเยาวชนกาวหนา
มาไดขั้นหนึ่ง”
กระทั่งป 50 มีพระราชบัญญัติออก
มาใหแตละจังหวัดจัดตัง้ สภาเด็กและเยาวชน
ตามกฎหมาย ปาลมไดรับเลือกอีกครั้ง แตการทำงานครั้งนี้สิ่งที่ตองเติมเต็มคือ การจัดตั้งสภา
เด็กระดับอำเภอและระดับตำบลขึ้นใหมดวย คณะทำงานจึงเปลี่ยนกลยุทธการทำงานโดยเนน
“สรางความเขมแข็ง” ใหนองๆ เพื่อใหสามารถสรางเครือขายการทำงานในระดับตางๆ เขม
แข็งขึ้นกวาเดิม
หลังจากรับหนาที่ประธานสภาสองสมัย ปาลมในฐานะแกนนำเยาวชนเริ่มผลักดันให
รุนนองทำงานมากขึ้น ประจวบเหมาะกับที่เรียนจบชั้น ม.6 และไดเขาเรียนตอที่มหาวิทยาลัย
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พลังเยาวชน พลังทองถิ่น

ทักษิณ เขาจึงเปลี่ยนบทบาทมาเปนที่ปรึกษาใหแกนองๆ แทน แตดวยความที่อยากสานงาน
ตอ ปาลมไดออกมาจัดตั้งศูนยประสานงานเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน จังหวัดตรัง ขึ้น เพื่อ
ชวย “หนุนเสริม” เยาวชนรุนหลังใหเรียนรู
การทำงานและพัฒนาศักยภาพอยางเชนที่
เขาเคยผานมา
“หมดจากตำแหนงในสภาเด็กฯ ถา
เราทำงานเสร็จแลวทิง้ ไปเลย ก็เหมือนวาเรา
ไมไดสงไมตอ ความรูที เรา
่ ไดเรียนรูมา
 ก็หาย
ไปกับเรา ไมไดถูกนำมาใชประโยชน ถาเรา
ทำตอ ยังเคลื่อนงานอยูในฐานะผูสนับสนุน
เขาก็จะไดเรียนรูบทเรียนจากเรา นำขอดีไป
ใชประโยชนตอคนรุนหลังสืบไปเรื่อยๆ จึง
จัดตัง้ ศูนยฯ จดทะเบียนเปนองคกรสาธารณประโยชนเพือ่ เนนเรือ่ งการพัฒนาศักยภาพเยาวชน
ทั้งนี้เรายินดีที่จะไปชวยหนุนเสริมการทำงานของนองๆ โดยไมรับคาตอบแทน”
ทีผ่ านมาแมวา ปาลมจะทำกิจกรรมอยางตอเนือ่ ง แตไมสงผลกระทบตอเรือ่ งการเรียนของ
เขาแมแตนอย เพราะเขามีคติประจำใจทีว่ า “เพือ่ นเรียนเราไมไดเรียน แตเวลาเพือ่ นนอนเรา
ตองเรียน” นั่นหมายความวา หากวันไหนเขาตองทำกิจกรรมและไมไดเขาเรียน เขาจะตองกลับ
มาทบทวนตำราเรียนยามค่ำคืนทุกครั้ง เขาบอกวา สิ่งสำคัญที่ทำใหเขาทำไดสำเร็จคือ การรูจัก
หนาที่ของตัวเอง รูจักแบงเวลา นอกจากนั้นแรงฮึดอีกอยางคือ การเปลี่ยนคำคนใหกลายเปน
พลังขับในดานดี แมจะมีเสียงเตือนจากเพื่อน จากญาติพี่นองใหไดยินอยูเสมอวาทำกิจกรรม
มากจะเสียการเรียน แตเขากลับอยากพิสูจนตัวเองวา เราสามารถทำกิจกรรมที่มีประโยชนตอ
สังคมควบคูไปพรอมๆ กับการเรียนได และหากใครสามารถผานชวงเวลานี้ไปได ก็จะกลายเปน
คนที่มีคุณภาพในสังคมตอไป
สิ่งที่พิสูจนความสำเร็จของเยาวชนผูรูหนาที่ อยางปาลมคือรางวัลพระราชทาน
เยาวชนนักพัฒนารุนที่ 1 ในพระบรมราชูปถัมภของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี ถือเปนความภาคภูมใิ จและเปนเสมือนแรงหนุนใหปาลมยังคงทำงานพัฒนา
เยาวชนในบานเกิดอยางตอเนื่อง พรอมกับศรัทธาอันเต็มเปยม
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง
สถาพร พันธประดิษฐ
โทร. 08-5475-9301
E-mail : loma.trag@gmail.com
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เปดหนาตางการเรียน
กับงาน “สภาเด็กตรัง”

“การจะพัฒนาเด็กไดนั้น ตองเกิดขึ้นจากความรวมมือของผูใหญและเด็ก ผูใหญควรเปด
โอกาสใหเด็กไดมีพื้นที่แสดงออก เพราะเด็กแตละคนมีความเกง มีประสิทธิภาพตางกัน หากได
รับการสนับสนุนที่ดีในการเรียนรู และพัฒนาตนเอง เด็กก็จะเปนสวนหนึ่ง เปนพลังหนึ่งในการ
พัฒนาสังคม สวนตัวเด็กเองอยากใหทุกคนกลาทำในสิง่ ทีอยาก
่
ทำ แตตองเปนสิง่ ทีถู่ ก ทีควร
่ หาก
เราทำอะไรดีๆ เพื่อสังคม สังคมก็จะตอบแทนสิ่งดีๆ กลับมาเชนกัน” “ฝน” พจนี หมื่นละมาย
คณะกรรมการกลางสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง เอยขึ้นดวยน้ำเสียงสดใส
ฝนเขามาทำงานที่สภาเด็กและเยาวชนได 5 ปแลว เธอเขามาทำงานตั้งแตเรียนอยูชั้น
ม.1 โดยไดรับการชักชวนจาก “ปาลม” สถาพร พันธุประดิษฐ ซึ่งปจจุบันดำรงตำแหนง
ประธานที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง โดยสวนตัวฝนเปนคนชอบทำกิจกรรม และ
ชอบเขาสังคมอยูแลว ตอนที่อยูโรงเรียนเกา เธอเปนคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนเทศบาล
หวยยอดวิทยา และไดทำงานในตำแหนงประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลหวยยอด 1 ป เมื่อ
ยายมาอยูที่โรงเรียนหวยยอดพี่ปาลมซึ่งเปนรุนพี่ที่รูจักกันก็ชักชวนใหมาทำงาน เธอก็เลยลอง
มาทำในตำแหนงคณะกรรมการกลาง
ฝนบอกเลาถึงหนาทีรั่ บผิดชอบในสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง วาเธอไดมีโอกาสทำงาน
หลายอยาง ไมวาจะเปนการเขารวมประชุม สัมมนาเพือ่ จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน จาก
นัน้ ประสานงานกับเพือ่ นๆ คณะทำงานเพือ่ จัดกิจกรรมรวมกัน แตการทำงานในระดับจังหวัดนัน้
ไมไดงายอยางที่คิด เพราะเธอไมเคยทำงานใหญมากอน แตเธอก็ไมยอทอที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆ
เพื่อพัฒนาตนเอง
“งานในระดับทองถิน่ และระดับจังหวัดจะมีความแตกตางกัน งานทองถิน่ จะเล็กกวา ความ
รับผิดชอบจะนอยกวา เมือ่ ไดมาทำในระดับจังหวัด เราตองมีความรับผิดชอบมากขึน้ เพราะตอง
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ทำงานรวมกับคนหลากหลายกลุม ตองเรียนรูที่จะทำงานและอยูรวมกับผูอื่นใหมากขึ้น คอยๆ
เรียนรูและปรับตัวไป จากสิ่งที่ยากๆ เราจะรูสึกสนุกที่ไดทำงาน และไดเรียนรูวิธีการทำงานจาก
คนที่หลากหลาย เห็นไดชัดวาเรามีการพัฒนาตัวเองมากขึ้น”
แตใชวาฝนจะเขามาทำงานนี้ไดอยางงายๆ เพราะพอแมของเธอกลัวจะเสียการเรียนไม
อยากใหเธอทำกิจกรรมมากเกินไป จึงไมเห็นดวยที่เธอจะมาทำงานนี้ แตดวยความมุงมั่นและ
ตั้งใจจริง เธอเดินหนาเขาไปคุยกับพอแม อธิบายถึงเหตุผลที่เลือกทำกิจกรรม และสิ่งที่เธอจะ
ไดรับจากการทำงานที่สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง จนพอแมเขาใจและอนุญาต ซึ่งเธอก็
พยายามแสดงใหพอแมเห็นวาเธอสามารถแบงเวลาเรียนและทำกิจกรรมไดอยางลงตัว นอกจาก
นีทาง
้ สำนักงานทีมี่ สวนรับผิดชอบดูแลสภาเด็กและเยาวชนจะสงจดหมายมาทางโรงเรียนอยูเสมอ

เพือ่ ขออนุญาตใหนักเรียนไปทำกิจกรรม ซึง่ ทำใหเธอทำงานไดงายขึน้ ทีสำคั
่ ญคือเธอรูส กึ โชคดี
มากๆ ทีมี่ เพือ่ นดีๆ ชวยเหลือ คอยบอกงานทีจะ
่ ตองสงอาจารย และติววิชาเรียนในคาบเรียนที่
เธอขาด ทำใหเธอไมเสียการเรียน และมีความสุขในการทำกิจกรรม
หากถามวา “แรงบันดาลใจ” ของเธอคืออะไร ฝนบอกวาคือ “พี่ปาลม” เขาเปนแรง
บันดาลใจ เปนคนตนแบบในการทำงาน พีเขา
่ ตัง้ ใจทำงาน มีความมุง มัน่ เธอไดเรียนรูกั บพีปาล
่ ม
เยอะมาก พี่ปาลมเปนคนที่มีหลักการและเหตุผล เวลาทำงานจะวางแผนการทำงานไดอยางมี
ระบบ เปนคนที่เด็ดเดี่ยว เธอจึงนำสิ่งที่ไดเรียนรูมาปรับใชกับตนเอง เชนเรื่องภาวะความเปน
ผูนำ ที่เธอนำหลักการของพี่ปาลมมาใช
จากการทำงานสภาเด็กและเยาวชนมายาวนานกวา 5 ป ฝนมองวางานที่ทำชวยทำให
เธอไดเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองในหลายๆ ดาน ไมวาจะเปนทักษะการคิดวิเคราะห ความ
มีระเบียบวินัย การตรงตอเวลา การเขาหาสังคม ไดเรียนรูการใชชีวิตกับโลกภายนอกมากขึ้น
รูจักแกไขปญหา ที่สำคัญคือ การไดทำงานกับคนหลากหลายกลุมทั้งเด็กและผูใหญ ทำใหเธอ
รูจักวางแผนการทำงาน และรูจักปรับตัวเขาหาผูอื่น
นอกจากนี้การทำงานกับสภาเด็ก ยังทำใหการมองโลก มองสังคมของเธอเปลี่ยนไป จาก
เดิมที่มองโลกสวยงามมาก ไมมีอุปสรรค ก็เปลี่ยนความคิดใหมวา ทุกคนเกิดมาตองเจอปญหา
อุปสรรค ไมมีเสนทางใดโรยดวยกลีบกุหลาบ เมื่อตองเจอปญหา สิ่งสำคัญอยูที่วาจะรับมือกับ
ปญหาตรงนั้นอยางไร
“อยากใหเด็กๆ ทุกคนลองหากิจกรรมทีชอบ
่ ทำ ทัง้ นีเพื
้ อ่ จะไดเรียนรูต วั เอง เปดตัว
เองใหไดพบเจอโลกกวาง ศึกษากับสิง่ ใหมๆ พรอมกับนำสิง่ นัน้ มาพัฒนาตนเอง ฝนเชือ่ แน
วานอกจากทุกคนจะมีความสุขกับสิ่งที่ทำแลว ยังไดเติบโตอยางมีคุณภาพอีกดวย”
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง
พจนี หมื่นละมาย
โทร. 08-5788-9940
E-mail: nomfon.123.poj@hotmail.com
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“สภาเด็กฯ” เปลี่ยนเด็กไมเอาไหน
สูผูมีใจอาสา

“ผมเลิกเลนเกมโดยปริยาย รูต วั อีกทีวาเกมไมใชสิง่ ทีเร
่ าใจ หรือนาหลงใหลสำหรับ
ผมอีกตอไป หลังจากไดมาทำงานสภาเด็กฯ นี่แหละครับ...” เปนคำบอกเลาของ “ยีนส”
กฤษณะ หาญองอาจ นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนมัธยมวัดเพลง ประธานสภาเด็กและเยาวชน
อำเภอบางบัวทอง หนึง่ ในเยาวชนแกนนำทีทำงาน
่
ดานเด็กและเยาวชน จังหวัดนนทบุรี ทีสามารถ
่
เปลี่ยนตัวเองไดเพราะการทำงานสภาเด็กและเยาวชนมานานกวา 3 ป
จากอดีตที่ยีนสเปนเด็กติดเกมอยางหนัก ไดเงินมาเทาไรก็เอาไปเลนเกมจนเย็นย่ำ บาง
ครั้งขาวปลาไมกิน ขอเพียงไดเลนเกม ตางจากวันนี้เมื่อมีเวลาวางจากการเรียนเมื่อไร ยีนสจะ
เขามาชวยงานพี่ๆ ที่ศูนยสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดนนทบุรี อยางสม่ำเสมอ
สำหรับที่มาที่ไปของการเขามารวมภารกิจดานเด็กและเยาวชนของยีนสนั้น เริ่มขึ้นเมื่อป
2549 ตอนนั้นเขารับตำแหนงประธานนักเรียนโรงเรียนวัดมะเดื่อ จึงไดรับเลือกใหไปอบรมเพื่อ
เปนคณะทำงานสภาเด็กฯ ระดับอำเภอ แรกๆ เขาไมเขาใจวาตองทำอะไร และองคกรนี้ตั้งขึ้น
มาเพื่ออะไร กระทั่งไดไปเขาคายพัฒนาศักยภาพ จึงเริ่มเขาใจวาสภาเด็กมีโครงสรางการทำงาน
อยางไร และตั้งขึ้นมาเพื่ออะไร แตก็ยังไมกระจางนัก
“ชวงนั้นมาอบรมกับ พมจ. บอย แตเราก็ยังไมเขาใจวาสภาเด็กคืออะไร ไปคายแลวก็ยัง
ไมเขาใจ พอหลังๆ ทางสภาฯ เริ่มสงหนังสือตามมาที่โรงเรียนวามีประชุม เราก็มารวมประชุม
บอยๆ ไดมารวมงานถี่ขึ้น ก็เริ่มเขาใจมากขึ้นตามลำดับ”
ยีนสเลาตอวา การทำงานชวงแรกจะเปนลักษณะรุนพี่จากสภาจังหวัดพาทำ และคอยๆ
สอนงานให สำหรับเขารูสึกวาเปนสิ่งแปลกใหมและทาทาย แมแรกๆ จะยังไมคอยกลาพูด
ไมกลาแสดงความคิดเห็น แตหลังจากไดรวมกระบวนการเรียนรูที่รุนพี่จัดขึ้นทำใหเขาไดเรียนรู
วิธีการทำงานมากขึ้น จากงานเล็กๆ ที่ไดรับมอบหมาย วันเวลาที่ไดสั่งสมประสบการณมากขึ้น
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เขาไดรับมอบหมายงานที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นตามลำดับ เชน การฝกเขียนโครงการเพื่อจัด
กิจกรรม และเปนวิทยากรผูชวย เปนตน
กระบวนการตางๆ ทำใหยีนสเขาใจการทำงานของสภาเด็กและเยาวชนมากขึ้น โดยเขา
อธิบายวา เปนสภาเด็กฯ ทีมี่ การจัดตัง้ ขึน้ จากตัวแทนเยาวชนจากโรงเรียนตางๆ มีการทำกิจกรรม
ที่เปนไปตามกรอบที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พมจ.) จังหวัดนนทบุรี
วางไว โดยกิจกรรมสวนใหญจะเนนใหเด็กและเยาวชนมีสวนรวม เชน โครงการคาราวานเสริม
สรางเด็ก ถนนเด็กเดิน โครงการลานสรางสรรคของสำนักงานคณะ กรรมการปองกันและปราบ
ปรามยาเสพติด (ปปส.)
นอกจากแผนงานดังกลาว สิ่งที่มุงเนนในปนี้ คือ การ “สรางทีมทำงาน” ใหเขมแข็ง โดย
มีกลยุทธคือ การกระตุน ใหเยาวชนทัง้ ในระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ประสานการทำงานรวมกัน
โดยตองสรางทั้งแรงผลักดันและความสามัคคีใหเกิดขึ้นในคณะทำงาน
“หลักๆ เรามุงตั้งสภาเด็กตำบล ซึ่งตอนนี้ทำได 10 ตำบลแลว ปนี้ตั้งใจวาจะตั้งใหครบ
ทั้งหมด โดยทีมทำงานจะไปชวยนองๆ เลือกตั้ง ตั้งแตจัดกระบวนการเลือกตั้ง สันทนาการ
บรรยายการทำงาน เปนพี่เลี้ยงทำความเขาใจใหนองๆ จากนั้นพยายามหาคนทำงาน ดึงนองๆ
เหลานัน้ ใหมารวมทำงานกับสวนกลาง สวนในระดับอำเภอ ทียี่ นสรับผิดชอบก็จะพยายามชักชวน
โทร.หานอง ตามมาทำงาน พยายามไมใหขาดการติดตอ ถามไถทุกขสุข เพราะเราอยูกั นเหมือน
พี่เหมือนนอง”
ในชวงนี้เองที่ยีนสสังเกตวาการไดใชเวลาวางจากการเรียนมาทำกิจกรรมของสภาเด็ก
ทำใหเขาหางหายจากการเลนเกมลงเรื่อยๆ จนวันนี้เขารูสึกวาเกมไมใชสิ่งที่เขาตองการเหมือน
ในอดีตแลว
“เมือ่ มาทำตรงนีก็้ ทำใหเวลาวางนอยลง แรกๆ ก็ยังอยากเลนอยู แตพอผานไปเราเริม่ รูส กึ
วามันไมสำคัญแลว เพื่อนชวนไปเลนเกม เราก็ไป แตพอไปเลนเรารูสึกไมสนุก รูสึกปวดหัวเสีย
ดวยซ้ำ ก็ออกมาเลย คือมันไมมความ
ี
อยาก ไมไดมีใครหามใครบอกดวย เรารูส กึ ไดเอง จากเมือ่
กอนเห็นแลวตองวิ่งเขาหา วันนี้เรามีความ
สุข กับ งาน ตรง หนา มากกวา รูสึก สนุก กับ
เพือ่ นๆ ในสภามากกวา คิดไดมากขึน้ วาการ
เลนเกมไมไดอะไร เพราะเราเลนแคสนุก แต
งานตรงนี้มันไดประโยชนกับเราจริง”
อย า งไร ก็ ต าม แม ว า ยี น ส จะ เลิ ก
พฤติกรรมติดเกม หันมามุงมั่นทำงานสภา
เด็กอยางเอาจริงเอาจัง แตก็ยังมีอุปสรรค
เขามาทดสอบความพยายามอยูบ าง ทัง้ เรือ่ ง
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เวลา ทีต่ องอาศัยการจัดการใหดี เพราะมีบางครัง้ ทีอาจ
่ มีงานหรือวาระการประชุมทีตรง
่ กับเวลา
เรียน ทำใหเขาตองแกปญหาดวยการตามงานที่เพื่อนไดเรียนไปแลว และตองอาศัยเวลาวาง
ทำงานสงอาจารยใหทัน นอกจากนั้นยังมีเสียงปรามจากผูปกครองวาใหเนนการเรียนเปนหลัก
อยาไปสนใจกิจกรรมจนทำใหเสียการเรียน ที่เปนเชนนี้เพราะในตอนแรกพอกับแมอาจยังไม
เขาใจวาเขาทำอะไรนั่นเอง ตอเมื่อรางวัลแหงความสำเร็จมาถึง ทำใหผูใหญเขาใจและใหอิสระ
กับเขามากขึ้น
“หากจะประชุมใหญรุนพี่ตองดูวาคนสวนใหญวางหรือไม คือจะใหกระทบการเรียนนอย
ทีส่ ดุ ถาโรงเรียนสนับสนุนก็ดีไป อยางทีโรงเรี
่ ยนอาจารยเห็นความสำคัญก็ใหคะแนนจิตอาสา แต
บางโรงเรียนก็ใหไปเรียนชดเชยในวันหยุด อยางทีบ่ านตอนแรกพอแมไมชอบใจนักทีทำ
่ กิจกรรม
เพราะเราไมคอยอยูติดบาน ก็เนนใหเราอานหนังสือมากกวา แตพอเราไดเกียรติบัตร มีรางวัล
คนดีศรีเมืองนนท เขาก็รูสึกภูมิใจ และเห็นวาสิ่งที่เราทำมีประโยชน ก็สนับสนุนใหทำตอ แตย้ำ
วาการเรียนตองไมเสีย เขาเขาใจวาเราไมไดไปเกเร หรือติดเกมเหมือนกอน”
ไมเพียงเลิกนิสัยติดเกมไดเทานั้น ความเปลี่ยนแปลงหลายๆ อยางเกิดขึ้นกับยีนส 3 ปที่
ผานมาเขาไดเรียนรูสิ ง่ ตางๆ มากมาย ทัง้ ความคิดทีเป
่ นผูใ หญขึน้ มีกระบวนการทำงานทีชั่ ดเจน
กลาแสดงออก กลาพูด และที่สำคัญคือ ความมีจิตอาสา ที่คอยๆ หยั่งรากลงในใจเขานับแตวัน
ที่กาวเขามาทำงานในสภาเด็กฯ แหงนี้
“จากที่เปนเด็กคนหนึ่งเที่ยวเลน เรียน วันนี้เราตองดูแลนองๆ ประสานงานกับคนนั้นคน
นี้ อยูในสังคมของการทำงาน รูสึกวาตัวเองเปลี่ยนไปจากหนามือเปนหลังมือ มองทุกอยางรอบ
ดาน รูจักการวางแผน ใจเย็นมากขึ้น ความรูสึกตอนนี้เหมือนทิ้งชีวิตอยูตรงนี้ ขาดไมได ถาวาง
ก็จะมาที่ศูนยฯ ไมวาจะมีงานหรือไมมีก็ตาม เหมือนเปนความผูกพัน ก็พยายามดึงนองๆ ใหได
มาเรียนรูอยางที่เราเคยไดรับ มาพัฒนาศักยภาพตนเอง”

สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดนนทบุรี
กฤษณะ หาญองอาจ
โทร. 08-2578-3980
E-mail : q-o-yeen@windowlive.com
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สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)
ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่น

งานวิจัยเพื่อทองถิ่น...
การสรางคุณคาพลัง
“เด็กเปลี่ยน...ทองถิ่นเปลี่ยน”
งานวิจยั เพือ่ ทองถิน่ ของฝายวิจยั เพือ่ ทองถิน่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
เปนกระบวนการทำงานวิจยั ทีเป
่ ดโอกาสใหชุมชนทองถิน่ ไดทำวิจยั เพือ่ คนหาแนวทางแกปญหา
ตัวเอง เกิดการคนพบกระบวนการการทำงานอยางเปนขัน้ เปนตอน เกิดการพัฒนาและสรางคน
และ นำองคความรูเดิมของชุมชนผสมผสานกับองคความรูสมัยใหม สูองคความรูใหม เพื่อนำ
กลับมาปรับใชในการสรางความเขมแข็งใหเกิดขึ้นในชุมชน
กลุม เด็กและเยาวชน ถือเปนกลุม คนรุน ใหมจำนวนมากทีได
่ เขารวมการใชเครือ่ งมือการ
ทำงานที่เรียกวา งานวิจัยเพื่อทองถิ่น แกไขปญหาของชุมชนรวมกับผูใหญ จนเด็กและเยาวชน
เกิดขอคนพบในตัวเองหลายๆ ดาน มองเห็นศักยภาพของตัวเองที่สามารถเปนพลังรวมกัน
พัฒนาชุมชนของตนเอง เห็นคุณคาที่เกิดขึ้นจากการทำงาน บางคนเกิดความเปลี่ยนแปลงทั้ง
ความคิดและวิธีการทำงานจากรวมเปนทีมกับผูใหญก็มาเปนนักวิจัยดวยตัวเองคนหาวิธีการ
แกปญหารวมกันกับเพื่อนๆ รวมตัวกันเปนกลุมขับเคลื่อนงานกิจกรรม ดวยเครื่องมือแบบงาน
วิจัยเพื่อทองถิ่น
แมจะมีบริบทการดำเนินงานและปญหาทีแตก
่ ตางหลากหลายกันไปแตองคประกอบหลัก
ของงานวิจยั ดานนีล้ วนแลวแตเปนการดำเนินงานเพือ่ กลุม “เด็กและเยาวชน” เปนหลักแทบทัง้
สิน้ ทีผู่ เกี
 ย่ วของทัง้ สถานศึกษา ชุมชน และผูปกครอง

จะตองรวมกันแกไขปญหารวมกัน งานวิจยั
บางสวนชุมชนเปนผูวิจัย บางสวนครูผูสอนเปนผูวิจัย และบางสวนตัวเด็กเยาวชนเปนผูดำเนิน
การวิจัยกันเอง เพราะการวิจัยเพื่อทองถิ่นเปรียบเสมือน “เครื่องมือ” ทำงานอยางเปนระบบที่
ทุกคนสามารถนำไปใชแกไขปญหาของชุมชนทองถิ่นไดอีกแนวทางหนึ่ง
บทเรียนการดำเนินงานของเด็กและเยาวชนทีผ่ านกระบวนการงานวิจยั เพือ่ ทองถิน่ มีเกิด
ขึน้ ทัง้ ทีเด็
่ กเยาวชนทำผานในนามของกลุม เครือขายของพืน้ ที่ อาทิ กลุม ยุวชนสรางสรรคจงั หวัด
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สุราษฎรธานี, กลุมศูนยประสานงานวิจัยเพื่อทองถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม, กลุมสภาเด็กตำบล
บานสาจังหวัดลำปาง กลุมเครือขายเด็กวิจัยจากภาคอีสาน เปนตน และสวนที่ดำเนินโครงการ
วิจัยเดี่ยวๆ ในชุมชนทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย ที่มีรูปแบบ (Model) เชื่อมโยงกับสถานการณ
สังคมชุมชนทองถิ่น

เด็กเยาวชนและ
สถานการณของ
ชุมชนทองถิ่น
- ปญหาเด็กเสพสุรา/
ทะเลาะวิวาทกัน
- ปญหาครอบครัว
- ปญหาการศึกษา
- ปญหาสิ่งแวดลอม
- ปญหาสังคม
วัฒนธรรม
เปลี่ยนแปลง
- ปญหาดานเกษตร
แบบใชสารเคมี
- ปญหาการจัดองคกร
สภาเด็กในทองถิ่น
- ปญหาคุณคาของ
สังคมเกษตรถูกลด
ความสำคัญ เปนตน

1. งานวิจัยของชุมชน
มีเด็กเขารวม
งานวิจัย
เพื่อทองถิ่น

2. งานวิจัยมีเด็กและเยาวชน
เปนทีมหลัก

3. งานวิจัยของชุมชนที่มีเปาหมาย
เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

การเปลี่ยนแปลง
• ตอตนเอง
- เห็นคุณคาตนเอง
- ภาคภูมิใจ/เกิดจิต
สาธารณะ/พัฒนาตัว
เอง
- ทำกิจกรรมตอเนื่อง
• ตอชุมชน
- พัฒนาหมูบาน
- เกิดพลังสามัคคี
- แผนงานหรือ
นโยบาย
- ฟนฟูแหลงอาหาร
ของชุมชน/วิถี
ภูมิปญญาเดิม
• ตอสังคม
- เกิดความสุข
- เกิดการเปลี่ยนเด็ก
ในการพัฒนาประเทศ
- การพัฒนาระบบ
การศึกษา ฯลฯ
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มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2 แบงปน เพื่อเปลี่ยนแปลง

3 รูปแบบการทำงานที่เกิดขึ้น คือ 1. งานวิจัยของชุมชนที่มีเด็กเขารวม 2.งานวิจัยมี
เด็กและเยาวชนเปนทีมทำงานเอง และ 3.งานวิจัยของชุมชนที่มีเปาหมายเพื่อพัฒนาเด็กและ
เยาวชน
1) งานวิจัยของชุมชนเด็กและเยาวชนเขารวม
รูปแบบการดำเนินงานวิจัยแบบนี้ กลุมผูใหญจะเปนหลักในการที่จะแกปญหาชุมชนใน
เรื่องตางๆ อาทิ ประเด็นเกษตรยั่งยืน ประเด็นการทองเที่ยวโดยชุมชน ประเด็นเด็กกับการ
เปลี่ยนสังคม ประเด็นการศึกษา ประเด็นประวัติศาสตรวัฒนธรรม เปนตน
สถานการณเด็กและเยาวชนเด็กติดยาเสพติด เด็กกินเหลาแลวทะเลาะวิวาทตีกันที่เกิด
ขึ้นทั้งในเมืองใหญลงไปถึงชุมชนหมูบาน จนกลายเปนปญหาใหญของสังคม ที่รอใหหนวยงาน
ทีเกี
่ ย่ วของเขาแกไขแตก็ยังไมตรงจุดกอเกิดของปญหาไดเทาทีควร
่ งานวิจยั เพือ่ ทองถิน่ เกีย่ วกับ
การแกปญหานีมี้ เกิดขึน้ หลายโครงการ ทัง้ พืน้ ทีภาค
่ เหนือ ภาคอีสานใชกระบวนการนำเด็กทีอยู
่ 
ในสถานการณปญหาเขามารวมกันทำงาน เปดวงใหเด็กไดสะทอนถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมาจาก
สาเหตุอะไร สุดทายเปดโอกาสใหเด็กลองหาวิธีการแกไขปญหากันเอง
สถานการณความเปลีย่ นแปลงสังคมเกษตรตามชุมชน ทีหั่ นไปใหความสำคัญกับการปลูก
พืชเชิงเดีย่ ว การทำการเกษตร ปลูกขาวทีนิ่ ยมใสสารเคมี ชุมชนหลายแหงจึงรวมกันแกปญหาให
หันมาใสใจกับเรื่องเกษตรกรรมยั่งยืน ผานเครื่องมืองานวิจัยเพื่อทองถิ่น เด็กเยาวชนเปนกลุม
เปาหมายที่ถูกดึงเขารวมกระบวนการวิจัย ผลที่เกิดขึ้นจากการเขารวมเรียนรู สงผลใหกลุมเด็ก
เยาวชนคิดการทำงานตอยอดขึ้นในชุมชน อาทิ การเกิดขึ้นของกลุมชาวนานอย ที่ชุมชนบาน
ปลาบู ต.หนองแสง อำเภอวาทีปทุม จังหวัดมหาสารคาม รวมกันสรางคุณคาอาชีพการทำนา
ทำการเกษตรปลอดสาร ซึ่งจะเปนการสรางแหลงอาหารกับคนและชุมชนตอไป ดวยเครื่องมือ
วิจัย เปนตน
2) งานวิจัยที่มีเด็กและเยาวชนเปนทีมหลัก
การเปดพื้นที่ใหกลุมเด็กเยาวชนไดรับรูถึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นของชุมชนหรือหมูบาน
แลวเกิดกระบวนการคิดตอ ในการทำโครงการวิจัยเพื่อแกไขปญหาตางๆ ดวยตัวของเด็กและ
เยาวชนเปนผูทำงานวิจัยกันเอง ถือเปนกระบวนการทำงานที่มุงเปาหมายโดยตรงกับตัวเด็ก
อยางเขมขนดวยเครือ่ งมือวิจยั มีกรณีตัวอยาง ของกลุม สภาเด็กเยาวชนตำบลบานสา ต.บานสา
อำเภอแจหม จังหวัดลำปาง ทำโครงการวิจยั เรือ่ งแนวทางการเชือ่ มโยงกลุม เด็กและเยาวชน
เพือ่ นำไปสูการ
 สรางเครือขาย พืน้ ทีจั่ งหวัดลำปาง ผลจากการทำวิจยั กลุม เด็กเกิดกระบวนการ
เรียนรู เครื่องมือการทำงานกลุม ที่เรียกวา คัมภีร 5 กระบวน 1) การจัดระบบเอกสาร 2) เทคนิค
การประสานงาน 3) การบวนการจัดกิจกรรม 4) การจัดการงบประมาณ และ 5) ทักษะ-เครื่อง
มือและการนำไปใช ซึ่งทั้งหมดถือเปนเครื่องมือที่ถูกตกผลึกจากการทำกิจกรรมตางๆ จนกลาย
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เปนตำราของคนทำงานในแบบฉบับของเด็กบานสา
จากกระบวนการเรียนรูดังกลาวทำใหกลุมมีรูปแบบและวิธีการทำงานไดอยางชัดเจน
และเปนระบบมากขึ้น สามารถนำไปใชไดกับทุกกิจกรรม และยังสะดวกตอการนำไปใชอีกดวย
สำหรับพืน้ ทีอื่ น่ ทีสนใจ
่ ในรูปแบบการบริหารจัดการกิจกรรมแบบกลุม สภาเด็กและเยาวชนตำบล
บานสา เปนตน
3) งานวิจัยของชุมชนที่มีเปาหมายเพื่อพัฒนาเด็ก
กลุมงานวิจัยดังกลาวนี้ มีทั้งงานวิจัยประเด็นการศึกษา ประเด็นการทองเที่ยวโดยชุมชน
และประเด็นประวัตศิ าสตรวัฒนธรรม เปนตน กลุม งานวิจยั เหลานี้ มีเปาหมายตัง้ แตเริม่ ตนกอน
ทำวิจยั วาตองการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ทีี เชื
่ อ่ มโยงกับสถานการณของสังคม
ชุมชนปจจุบัน และเมื่อดำเนินโครงการวิจัยในกระบวนการทำงานตามประเด็นตางๆ ก็จะมุงผล
ไปสูความเปลี่ยนแปลงตอเด็กเยาวชน ตอผูที่เกี่ยวของ ทั้งครอบครัว ชุมชน โรงเรียน หนวยงาน
ระดับพืน้ ที่ ระดับนโยบาย ใหเขาใจแนวทางกระบวนการพัฒนาเด็กเยาวชน ซึง่ ในกระบวนการดัง
กลาว ผลที่เกิดขึ้นตัวเด็กเองก็จะเกิด กระบวนการคิดวิเคราะห อยางเปนระบบมากขึ้น ใชความ
รูขอมูลเปนตัววางแผนตอการทำงานและพัฒนาของเด็กของชุมชนและสังคม
เครื่องมือหรือกระบวนการทำงานแบบงานวิจัยเพื่อทองถิ่นที่เนนการมีสวนรวม การใช
ขอมูลความรูเปนหลักสำคัญของการทำกิจกรรมของกลุมเยาวชน สามารถชี้ใหเห็นถึงผลการ
ดำเนินงานที่เกิดขึ้นทั้งความเปลี่ยนแปลงในตัวเด็ก ความเปลี่ยนแปลงตอพื้นที่ชุมชนทอง
ถิ่นของตัวเอง เกิดขอคนพบที่สามารถนำไปสูการสรางคนใหมใหแกสังคม ที่มีสำนึกในตัวตน
สำนึกในชุมชน มีจิตสาธารณะมากขึ้น และสามารถอยูรวมกับปญหาอยางมีสติ นอกจากนี้ใน
กระบวนการของการวิจัยเองก็ทำใหชุมชนไดความรูใหมที่ไดจากระบบการปฏิบัติการวิจัยที่เขา
ดำเนินการกันเอง ไมวาจะเปนความรูที่เปนประวัติศาสตรทองถิ่น ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
วิถีเกษตรกรรมยั่งยืน ความรูที่เปนภูมิปญญา และภูมิปญญาประยุกต การจัดการศึกษาของ
พื้นที่ และความรูในวิธีการแกปญหาหรือการพัฒนา ก็เปนความรูที่มีคุณูปการตอชุมชนทองถิ่น
โดยตรง
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ฟนวิถีชุมชนภูไท...
ดวยการเปลี่ยนกระบวนการคิดชาวบาน

“จากที่เคยทำงานวิจัยดานวิถีชีวิตประมงลุมน้ำโขงของบานปากกะหลาง อำเภอโพธิ์ไทร
จ.อุบลราชธานี เรารูเรื่ององคความรูเกี่ยวกับการทำประมงของชาวบาน ที่สามารถยืนยันเรื่อง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนชาวบานเมื่อสรางเขื่อนในแถบนั้น แตเมื่อกลับมาคิดใหลึกๆ เรา
ก็พบวา ชุนชนทีเรา
่ ลงไปทำวิจยั นัน้ ก็ยังไมมความ
ี
รู. .. รูแต
 วาเขาจะมาสรางเขือ่ น และบานตัวเอง
ก็จะตองถูกน้ำทวม แตก็ไมรูวาจะตองทำอยางไรบาง”....
นองมิก “ดวงมณี นารีนุช” เลาถึงการทำงานวิจัยแบบทั่วไปที่เขาไปเปนทีมชวยของ
มหาวิทยาลัยขณะที่กำลังเรียนอยูป 3 คณะศิลปศาสตร สาขาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ซึ่งเปนการทำงานวิจัยที่เธอและเพื่อนๆ ไดรับทุนจากคณะของตัวเอง สาเหตุที่ทำ
นั้นก็มาจากสถานการณ ที่รัฐบาลมีโครงการสรางเขื่อนบานกุม ที่อำเภอโขงเจียม ซึ่งบานปาก
กะหลางเปนหนึ่งในหมูบาน ที่จะไดรับผลกระทบ ดังนั้นจึงตองลงพื้นที่ทำขอมูลเพื่อยืนยันเรื่อง
ผลกระทบอยางจริงจัง...แมตนเองจะไดขอมูลมาบอกกลาวกับชาวบานได แตก็พบวาตนเองได
ความรูจากชุมชนมากมายแตชุมชนจะทำอยางไร ไมมีวิธีการการคิด ไมรูวิธีที่จะลุกขึ้นมา
ชวยเหลือตัวเองจากผลกระทบนั้นไดอยางไรหรือไมรูแมกระทั่งวาถาสรางเขื่อนน้ำทวม
บานตัวเองแลวจะทำอยางไร...
คำถาม เกิด ขึ้น วน เวียน อยู ใน หัว ตัว เอง มา ตลอด เวลา . . จะ ทำ อยางไร ให ชาว บาน มี
กระบวนการคิดได...เมื่อมีโอกาสอีกครั้ง นองมิกจึงอยากทาทายความคิดและตอบคำถามให
กับตัวเองอีกครั้ง โดยการทำโครงการวิจัยของตัวเองในชวงปที่ 4 ซึ่งในหลักสูตรระบุวากอนจะ
จบการศึกษา นักศึกษาตองทำงานวิจัย 1 ชิ้นภายใตรายวิชา การศึกษาอิสระทางสังคมศาสตร
(Independent Study in Social Science) ซึ่งการทำวิจัยนั้นสุดแทแตนักศึกษาจะเลือกวาจะทำ
วิจัยอะไร นอกจากจะเปนการทำงานในสวนของตัวเองที่เกี่ยวกับดานการเรียนแลว นองมิกยัง
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พลังเยาวชน พลังทองถิ่น

ไดทำงานวิจยั ชิน้ นีเสนอ
้
ตอ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ฝายวิจยั เพือ่ ทองถิน่
ดวยซึง่ สกว. มีแนวคิดดานการสรางนักศึกษาทำงานวิจยั กับชุมชนในขณะนัน้ ทีเรี
่ ยกวา โครงการ
สนับสนุนการทำวิจัยปฏิบัติการอยางมีสวนรวมในรายวิชาการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ หรือรูกันในนามชื่อยอวา โครงการ CBPUS ตัว
นักศึกษาจะตองเปนผูทำวิจัยเองแตหัวใจสำคัญอยางยิ่งคือ ตองทำรวมกับชาวบานในชุมชน
ทองถิ่น และเปนประเด็นปญหาที่ชาวบานตองการแกไข
โครงการวิจัยของนองมิกในครั้งนี้ชื่อวา “โครงการการศึกษาการฟนฟูอัตลักษณการ
แตงงานของคนภูไท เพื่อลดภาระคาใชจายในการแตงงาน กรณีศึกษาคนภูไทในหมูบาน
นาโต ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร” ปจจัยสำคัญทีทำให
่ นองมิก อยากทำงาน
วิจัยครั้งนี้อยางมากอาจจะไมใชแคเรื่องของหลักสูตรการเรียนเพียงอยางเดียวเทานั้น
“เรามองวาสิง่ ทีกำลั
่ งทำอยูรวม
 ถึงการเรียนนัน้ มันเปนนามธรรมไมสามารถจับตองได แต
วิธีการกระบวนการแบบงานวิจัยเพื่อทองถิ่น ที่เนนการหาขอมูลความรู และการมีสวนรวมเชิง
ปฏิบัติการ มันจะเปนการคนหาจะตอบคำถามที่มีอยูในใจของเราไดจริงหรือไมดวยเชนกัน”
คำถามทีอยู
่ ใน
 ใจตลอดเวลาของนองมิก หลังจากทีทำงาน
่
วิจยั ชิน้ แรกผานมา คือ ชาวบาน
จะไดอะไรจากงานวิจัย และชาวบานจะมีวิธีการคิดอยางเปนระบบไดอยางไร แตสิ่งสำคัญ
เหนืออื่นใด นองมิกเปนเยาวชนของหมูบา น เห็นความเปลี่ยนแปลงตอประเพณีวัฒนธรรมภูไท
ที่เกิดขึ้นในหมูบานตัวเองมาตลอด วิถีชีวิตบางอยางก็เริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบซึ่งถานานวันไป
อัตลักษณตางๆ ก็จะหายไป ผูคนนิยมวัฒนธรรมแบบใหมไมเวนแมแตเรื่องการแตงงาน ซึ่งสง
ผลตอภาระคาใชจายที่ตามมาดวย
การฟน ฟูอัตลักษณชาวภูไทดานการแตงงานจึงไมใชเพียงเรือ่ งฟน ฟูวัฒนธรรมประเพณียัง
ชวยดานเศรษฐกิจของคนในชุมชนที่ตองจัดงานแตงงานแบบสมัยใหมที่ฟุมเฟอยอีกดวย
สิ่งที่เกิดขึ้นหลังทำวิจัยกับชุมชนตัวเอง คือ คนในชุมชนกลับมาเห็นความสำคัญของ
วัฒนธรรมทองถิน่ ตัวเองภูมปิ ญ
 ญาตัวเองมากขึน้ กลุม ผูอาวุ
 โสของหมูบ า นหลายคนรวมกัน
คิดวาจะตองมาชวยกระตุน ใหเด็กรุน ใหม
ให ความ สำคัญ กับ วัฒนธรรม ภูมิปญญา
ของตนเอง โดยจัดกิจกรรมฟน ภูมปิ ญ
 ญา
กันอยางตอเนื่อง
ดานตัวเยาวชนคนอื่นๆ ของหมูบาน
ระหวาง ที่ ทำ โครงการ วิจัย นอง มิก จัด ให
เด็กๆ เขามารวมเปนทีมเก็บขอมูลรวมกัน
ทำงานกิจกรรมตางๆ ของโครงการวิจัยรวม
กัน เด็ก ใน หมูบาน เอง ก็ได เรียน รู เรื่อง ราว
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ดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาของชาวภูไท
ตัวเองไปดวยในตัว ...สิ่งที่เกิดขึ้นตัวโครง
การวิจัยฯดังกลาวเปนสะพานเชื่อมรอยคน
สอง วัย เขาหา กัน และ คนใน ชุมชน ยัง เกิด
การตระหนักเห็นคุณคาวัฒนธรรมประเพณี
ที่เปนอัตลักษณของตัวเอง
แตความภาคภูมิใจหลักคงเปนเรื่อง
ที่ โครงการดังกลาวสามารถตอบคำถามที่
คางคาในใจของเธอไดแลววา เครื่องมืองาน
วิจัยทองถิ่นที่เธอทำสามารถสรางวิธิคิดของชาวบานใหคิดเปนระบบไดจริงๆ เพราะการชวน
ชาวบานเก็บขอมูลของตัวเองสรุปวิเคราะหรวมกันโดยเธอทำหนาที่เปนคนคอยเติมความรูจาก
ภายนอก คอยชวนคิดชวนคุยทำงานรวมกันอยางมีสวนรวมนั้น จะทำใหชาวบานเกงขึ้น ชุมชน
สามารถแกปญหาตัวเองไดจริง ....นับเปนความภาคภูมิใจอยางยิ่งของเธอที่ไดทำอะไรใหกับ
ชุมชนของตัวเอง
“....เราคิดวาเราไดเรียนรูกระบวนการ

พัฒนาอยางแทจริง คือเราจะพัฒนาไดจริงและยัง่ ยืน
ไดนั้น เราตองเริ่มตนจากการพัฒนาระบบคิดของคน ไมใชการพัฒนาที่ปลายเหตุ เชน ไมมีขาว
ก็เอาขาวให ไมมีน้ำดื่มก็เอาน้ำไปใหดื่ม ชาวบานไมเกิดการคิดอะไรเลย ..อยางนี้เปนตน
รูสึกภาคภูมิใจในตัวเองเปนอยางยิ่งที่ไดทำประโยชนใหกับชุมชน ไดเปนสวนหนึ่ง
ของชุมชน ซึ่งจากจุดนี้ใหเราตั้งมั่นวาจะทำประโยชนใหกับชุมชนและสังคมใหมากที่สุด
เทาที่ชีวิตคนหนึ่งจะทำได” ......นองมิก กลาวทิ้งทายอยางหนักแนน

โครงการวิจัย การศึกษาการฟนฟูอัตลักษณการแตงงานของคนภูไท
เพื่อลดภาระคาใชจายในการแตงงาน กรณีศึกษาคนภูไทในหมูบานนาโต
ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่น
ดวงมณี นารีนุช
โทร : 08-0184-2943
E-mail : duangmanee - - nareenuch@hotmail.com

36

ทำงานเยาวชนไปเพื่ออะไร?...
คำถามนี้มีคำตอบ

. . . 2 - 3 ป ผาน มา ทุก ครั้ง ที่ มี การ จัด ประชุม กับ กลุม สภา เด็ก และ เยาวชน ตำบล ปา สัก
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน หนึ่งในกลุมสมาชิกของเด็กๆ จะมีนองนุนตุน หรือ สุธนา ใจสัน
ติดตามมารวมประชุมดวยเสมอมา..เด็กผูหญิงรางสูงระหงหนาตาจิ้มลิ้มชางพูดชางคุย ที่มอง
เผินๆ ก็จะเหมือนเด็กสาวทั่วไป เรียนหนังสือ เลนอินเทอรเน็ต แตงตัวตามแฟชั่นบาง ...แต
บนความเหมือนทั่วไปเมื่อไดพูดคุยดวยอยางจริงๆ จังๆ กลับพบความตางในตัวเด็กสาวคนนี้
อยูไมนอย
นองนุนตุน (เปนฉายาที่เพื่อนๆ ตั้งให) บอกวาทุกวันหยุดวางเวนจากการเรียนหนังสือ
เธอก็จะตองไปชวยแมขายของที่รานเปนประจำ ซึ่งของที่ขายก็จะเปนพวกกับขาวอาหารการ
กิน ยิ่งถาชวงวันเทศกาลนั้นยิ่งขายดีเธอก็ไมคอยไดไปเที่ยวกับใครเทาไหรเพราะตองอยูขาย
ของกับแมของเธอ
หากเปนเมื่อ 4-5 ปที่แลวเวลาของเธอจะหมดไปกับการเรียนหนังสือ ชวยที่บานทำงาน
แตมาเดี๋ยวนี้ เธอยังทำกิจกรรมใหกับชุมชนหมูบานที่เธออยูเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งงานดวย...และ
ดูเหมือนวางานนี้ยิ่งทำใหเธอไดพบปะผูคนมากขึ้นอีก ทั้งกลุมผูใหญ กลุมเพื่อนวัยเดียวกัน
รวมทั้งยิ่งทำใหเธอมีการเติบโตทางความคิดมากขึ้นกวาเดิมอีกดวย
“ถามวาเขามาเกี่ยวของกับงานสภาเด็กเยาวชนของตำบลปาสักไดอยางไร ความจริง
แลวตอนแรกก็ไมไดสนใจอะไรหรอก ผูใหญของชุมชนเขาชวนใหเขามาทำกันบอกวาเปนงาน
เกี่ยวกับเด็กๆ อยากใหเด็กทำกัน เราก็เขารวมวาไปตามที่ผูใหญบอกเหมือนเพื่อนคนอื่นๆ
เพราะปกตินุนก็จะชวยที่บานขายของอยูแลวถาไมทำอะไร...เขามาทำงานเยาวชนครั้งแรกไม
เห็นจะสนุกอะไรเลย เด็กก็มาบางไมมาบาง มีงานอะไรที่กระทรวงหรือจังหวัดสงมาถาเปนเรื่อง
เกีย่ วกับเด็ก กิจกรรมของเด็กเขาก็สัง่ มาใหพวกเราไปรวมงาน ทำใหเสร็จๆ ไป ชวงแรกก็ดูเหมือน
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จะสนุกดี แตชวงหลังเริ่มไมสนุกแลว ลมกันไปหลายรอบมาก ...” จุดเริ่มแรกและประสบการณ
ที่ไมคอยนาประทับใจนักกับการทำงานรวมกับผูใหญในชุมชนของเธอ ซึ่งก็เหมือนกับเพื่อนคน
อื่นๆ เชนกัน
“จุดเปลี่ยนมันนาจะอยูตรงที่ พี่อึ่ง (อรวรรณ ขาวสัก) เจาหนาที่ อบต.ที่เขาเห็นปญหา
ของพวกเราเหมือนกัน ก็พยายามรวมกันหาวิธีแกอยู สุดทายพี่ก็ชวนพวกเราทำงานวิจัยกับ
สกว. ฝายวิจยั เพือ่ ทองถิน่ ประเด็นปญหาหรือโจทยวิจยั ก็จะเปนเรือ่ งเกีย่ วกับการหาวิธการ
ี หรือ
รูปแบบการทำงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลปาสัก งานวิจยั นีมี้ ผูใ หญเปนหลักในการทำโครงการ
แตพวกเราเด็กๆ ก็เขารวมเปนทีมวิจัยดวยกับทีมผูใหญ”
จากงานวิจยั เพือ่ ทองถิน่ ของ สกว. ทีเน
่ นกระบวนการมีสวนรวมของผูเกี
 ย่ วของทุกสวนโดย
เฉพาะกับกลุมเด็กๆ ที่ทำงานสภาเด็กและเยาวชน สุธนา หรือนุนตุน พบวา...ทำใหเด็กเกิดการ
เรียนหลายเรือ่ งพรอมกับกับผูใ หญทีเธอ
่ ทำงานรวมกัน ไมวาจะเปนการมีสวนรวมของเด็กอยางที่
ควรจะเปน เด็กคิดอะไร เด็กอยากเห็นอะไร สามารถแลกเปลีย่ นความคิดกันได และระหวางการ
ทำกิจกรรมของโครงการวิจยั เด็กจะเปนผูมี บทบาทหลักในการทำงานอีกดวย ...สวนการทำงานก็
จะตองมีการเก็บขอมูลรวมกัน วางแผนงานรวมกัน แตสิง่ ทีสำคั
่ ญเหนืออืน่ ใดเธอวา เมือ่ โครงการ
วิจัยจบแลว สรุปบทเรียนรวมกัน เธอพบวาวิธีการของเธอและเพื่อนๆ เปลี่ยนไปมากเชนกัน
“จากทีเคย
่ คิดวาเราเขามาทำงานเกีย่ วกับเยาวชนเพือ่ อะไร??? อาจจะดูคลายๆ คำถาม
ของเด็กคนอื่นๆ ที่มาของคำถามนี้จึงทำใหเราอยากที่จะคนหาและพิสูจนมัน ทำงานวิจัยจบ
อยางแรกที่เราไดคือ ไดเจอความเปนตัวตนของเรา คือ ความกลาแสดงออก เพราะวาในการ
ทำงานเกี่ยวกับเยาวชนทำใหเราไดมีโอกาสที่จะพูดแสดงความคิดเห็น นำเสนความคิดตอหนา
สาธารณชนมากขึ้น ....
...อยางที่สองคือ ความมีมนุษยสัมพันธที่ดี เราได
มีโอกาส พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็นกับ
คนอื่นรอบขางมากขึ้น ไมวาจะเปนคนที่เด็กกวา โตกวา
หรือผูใหญในชุมชน” เธอกลาว หลังจากที่ยอนมองตัวเอง
กลับไป
เมื่อ มอง ถึง ผล ที่ เกิด ขึ้น กับ ชุมชน “สภา เด็ก และ
เยาวชนตำบลปาสัก” กลายเปนกลุมสภาเด็กเยาวชนที่มี
กลไกการทำงานรวมกันไดเปนอยางดีระหวางเด็กกับผูใ หญ
มีการแบงบทบาทหนาที่กันเองระหวางเด็ก คนไหนจะเขา
รวมประชุมกับผูใหญจัดทำแผนงาน คนไหนจะทำหนาที่
ชักชวนเด็กคนอื่นๆ ของชุมชนเขารวมกลุม แตที่ทุกคน
ตองทำรวมกันคือ การทำกิจกรรมของกลุม ทัง้ ดานประเพณี
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วัฒนธรรม กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมดนตรี กิจกรรมเกี่ยวกับองคความรูภูมิปญญาคนเฒาคน
แก เพื่อสรางความเชื่อมโยงของชุมชน-เด็ก-ผูใหญ-หนวยงาน เปนเปาหมายในการพัฒนาเด็ก
เยาวชนพัฒนาชุมชนหมูบานของตนเอง แมสภาเด็กและเยาวชนตำบลปาสักจะเปนกลุมคน
ทำงานที่เปนผูหญิงลวนก็ตามที
“เราเห็นไดเลยวาทุกวันนีผู้ ใ หญเห็นความสำคัญเด็กและเยาวชนมากขึน้ เกิดการสนับสนุน
ใหเด็กทำ(เด็กนำผูใหญหนุน) และเด็กในพื้นที่ไดทำกิจกรรมรวมกันมากขึ้น ไดใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน ตัวพวกเราเองก็สนับสนุนเพื่อนๆ หรือนองในกลุมที่เขาสนใจเฉพาะเรื่องไปดวย เชน
B-BOY กลองสะบัดชัย การฟอน เปนตน เนนทำใหเกิดประโยชนกับทุกคนไมวาจะเปนตัวเด็ก
เอง พอแมผูปกครองของเด็ก หรือวาเราเอง”
ปจจุบนั นีเด็
้ กจากตำบลปาสัก เชือ่ มโยงการทำงานกับสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ ตัว
ของ สุธนา ใจสัน ก็ไดรับเลือกใหเปนรองประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมือง จงั หวัดลำพูน
อีกดวย
“รูสึกวาเราทำงานนี้แลวเรามีความสุขที่ไดทำมัน มีรอยยิ้มของทุกคนที่มีสวนรวม
รวมกัน มีเสียงหัวเราะของการทำกิจกรรม มีคนที่ไวใจ มีประสบการณชีวิต มีรอยยิ้มภาค
ภูมิใจของพอแม เห็นแลวมันทำใหเรารูสึกวาเราอยากทำมันตอไป”
รอยยิ้มของความภูมิใจในคุณคากับสิ่งที่ตัวเองทำระบายออกมาเต็มใบหนาเด็กสาวผูนี้
พรอมกับดวงตาทีมุ่ ง มัน่ ทีเธอ
่ ยังบอกตอไปอีกถึงแนวทางในอนาคตกับสิง่ ทีเธอ
่ ทำวา เธออยาก
พัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีคุณภาพในการใชชีวิตในสังคม มีจิตสาธารณะ เพื่อเด็กโตขึ้นไปเด็ก
เหลานั้นจะไมไดไปเปนปญหาของสังคมอีก....

โครงการวิจัย การมีสวมรวมของสภาเด็ก พื้นที่ในตำบลปาสัก
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่น
สุธนา ใจสัน
โทร. 08-4224-4452
E-mail : na_lanna_nunzaa@hotmail.com
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ถิ่นฐานบานเกิดคือ...“ชีวิต”
ที่ตองหวงแหน

จากการชักชวนของรุน พีกลุ
่ ม เล็กๆ ใหรวมทำกิจกรรม...ผานวันผานคืนผานประสบการณ
ครั้งแลวครั้งเลา ทำใหเด็กสาวคนหนึ่งไดคนพบอะไรหลายอยางที่เธอไมเคยพบมากอนทั้งๆ ที่
ทุกอยางก็อยูรอบ
 ตัวเธอและอยูใน
 ตัวของเธอเองมาโดยตลอดอยางไมนาเชือ่ ..อาจจะเปนเพราะ
เธอเองก็ไมเคยสนใจนั่นเอง.!!!!..
ณัฐวดี งามสม หรือ กลวย อายุ 20 ปกำลังเรียนป 2 ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เกิดและเติบโตที่ตำบลบานสา อำเภอแจหม จังหวัดลำปาง เปนคน
ทำงานแถวหนาของกลุม สภาเด็กและเยาวชนตำบลบานสาอีกคน ทีมี่ จุดกอเกิดการทำงานแบบไม
ตั้งใจและคาดหวังอะไรมากมาย แตเมื่อไดผานกระบวนการเรียนรูการทำงานดวย “งานวิจัยเพื่อ
ทองถิ่น” เธอเปลี่ยนตัวเองไปมากมายหลายดาน ... “ตอนแรกก็เปนการทำงานแบบชมรมของ
หมูบ า น เรามีชอื่ ชมรมวา เยาวชนรักษบานสา พวกเราถือเปนกลุม หนุม สาวทีถู่ กฝากความหวังให
ทำงานกิจกรรมของหมูบานตอๆ กันมารุนแลวรุนเลา เราไมรูหรอกวามีความหมายอะไรตอเรา
ดวยซ้ำไป...” กลวยกระเทาะเบื้องหลังเบื้องลึกความคิดกอนเริ่มแรกทำงานกลุมเยาวชนใหฟง..
“มันก็เหมือนกับทีอื่ น่ ๆ ทำไปเด็กๆ ในกลุม พวกเราก็หางหายไปเรือ่ ยๆ สุดทายรุน พีเรา
่ ที่
ทำงานเปนแกนนำของพวกเราก็ชวนเราทำวิจยั เพือ่ ทองถิน่ กัน เพือ่ หาแนวทางใหมกับการทำงาน
เราก็รวมเปนทีมวิจัยกับพี่เขาไปดวย”
โครงการวิจยั แนวทางการพัฒนากลุม สภาเด็กและเยาวชน ตำบลบานสาอยางยัง่ ยืน
โดยการมีสวนรวมของชุมชน ตำบลบานสา อำเภอแจหม จังหวัดลำปาง ที่เกิดขึ้นมี “กลวย” เขา
รวมเปนทีมวิจยั ...แมจะไมใชผูร บั บทบาทหัวหนานำการทำวิจยั แตเด็กอยางเธอบอกวาไดเรียน
รูอะไร
 จากงานวิจยั หลายอยางทีเธอ
่ เองก็ไมเคยรูว ามันจะมีขึน้ ได ไมวาจะเปนการมีเหตุมีผลตอ
การทำงาน มองสถานการณอยางรอบดานมากขึน้ เกิดระบบความคิดแบบใหม รวมทัง้ คิด
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เปนระบบมากขึ้น พรอมกับตัวเองก็ตองเรียนรูอยูเสมอ

สวนสำคัญที่สุดคือเด็กเกาะกลุมรวมทีมกันทำงานมากขึ้น
กลุมอยูไดไมทำไปหายไปอยางที่ผานมา
ผาน การ สราง วิธี คิด วิธี การ ทำงาน เบื้อง ตน มา แลว
หลังจบโครงการวิจัย ..ณัฐวดี ที่เริ่มสนุกกับการทำงานมาก
ขึ้น จึงทำโครงการพัฒนาดานทรัพยากรของชุมชนตอทันที
ชื่อ “โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงตนน้ำหวยหก” การทำงาน
ครั้งนี้เกิดขึ้นจากกลุมเยาวชนในหมูบานที่ถือเปนตัวแทน
ของโรงเรียนแจหมวิทยา อำเภอแจหม ทำโครงการกันแลว
สงเขารวมประกวดแขงขันระดับภาคเหนือ ในโครงการพี่
นำนองรักษน้ำ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ของมูลนิธิโคคา-โคลา โดยไดรับรางวัลชนะ
เลิศระดับภาคเหนือ และรองชนะเลิศอับดับ 1 ระดับประเทศ
ป 2551
“จุดที่เรามองเรื่องทรัพยากรน้ำ เพราะมันเปนเรื่องใกลตัวเรามาก อยูในชุมชนของ
เรา แตที่ผานมาพวกเราเองเด็กๆ และผูใหญในชุมชนก็อาจจะละเลยไมสนใจกัน จนเมื่อ
มาถึงวันหนึง่ เราก็มามองไปขางหนา แลวลองคิดกันวาถาน้ำมันหมดไปเราจะทำอยางไงกัน
นี่ ครอบครัวพวกเราก็ทำอาชีพเกษตร ตองใชน้ำเปนหลัก เราจะทำอยางไงกัน คิดกันมา
ตลอด จนมามีโอกาสอยากทำโครงการกันเองขึ้นมา เราก็เลยทำเรื่องอนุรักษฟนฟูแหลง
ตนน้ำขึ้นมา...”
โครงการนี้ผลที่เกิดขึ้นนอกจากจะทำใหเธอและนองๆ ที่รวมกันทำโครงการนี้ถูกผูใหญ
ใหความสำคัญมองเห็นคุณคาความสามารถของพวกเธอแลว ...เธอบอกวายังทำใหเด็กเยาวชน
ตองยอนกลับมาคิดถึงการดูแลทรัพยากรน้ำ แหลงตนน้ำของหมูบานกันมากกวาเดิม และรูสึก
ตองรักชุมชนตัวเองมากขึ้นจริงๆ
“...มันรูสึกเหมือนกับวาเรามีความเปลี่ยนแปลงในตัวเองไมวาจะเปนใจและกาย เปน
ความรูสึกที่ซึมซับทีละนอย การมีความรักความหวงแหนบานเกิดของตัวเอง ชีวิตเราเปลี่ยนไป
เลย จากที่ไมเคยนึกถึงถิ่นฐานบานเกิดของตนเอง พอเขามาทำงานผานการเรียนรูกันมา ทำให
รูสึกวาชุมชนเรามีของดีอยู โดยเฉพาะเรื่องทรัพยากร เราตองชวยกันดูแลอนุรักษถิ่นฐานบาน
เกิดของเราไว ทำเพื่อบานเกิดของเรา...”
ทุกวันนี้ ณัฐวดี ก็ยังทำงานในกลุมสภาเด็กและเยาวชนตำบลบานสา ที่ถือธงนำดานการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม ควบคูไปกับการ เปนครูสอนฟอนรำ พรอมกับเปนประธานกลุมเยาวชน
คิดดี ทำดีอำเภอแจหม จังหวัดลำปาง
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. . . ย อ น มา ใส ใ จ กั บ สิ่ ง รอบ ข า ง
ใกล ตั ว รอบ ชุ ม ชน ของ เรา และ สำรวจ
ศักยภาพของตัวเองวาเราสามารถทำอะไร
ได บา ง . . . คิ ด วิ เคราะห หา ข อ มู ล ให ครบ
. . .หากใจพรอมกาย พรอมก็ ลงมือทำ กัน
ไดเลย...ณัฐวดี ใหแนวคิดแนวทางตอการ
ทำงานทิ้งทายอยางนาสนใจ...

โครงการวิจัย แนวทางการพัฒนากลุมสภาเด็กและเยาวชน ตำบลบานสา อยาง
ยั่งยืน โดยการมีสวนรวมของชุมชน ตำบลบานสา อำเภอแจหม จังหวัดลำปาง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่น
ณัฐวดี งามสม
โทร. 08-2848- 8293
E-mail : natthawadee_kluay@hotmail.com
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พัฒนาพื้นที่ความสุข...
จุดเริ่มตนที่การใหกับชุมชน...

กลุมสภาเด็กและเยาวชนตำบลปาสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ถูกตั้งขึ้นโดยผูใหญของ
ชุมชนเปนผูสั่งใหเด็กทำกัน...การจัดตั้งที่มาจากการเรียกเด็กที่มีอยูในหมูบานมารวมตัวกันแลว
ก็วางบทบาทใหเด็กออกไปประชุมที่นั่นที่นี่ตามวาระงาน จดหมายเชิญ ที่สงมาจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ในระยะเวลาไมนาน ...จึงเกิดสถานการณแบบตั้งแลวลม..ลมแลวตั้ง..ตั้งแลวลม อยู
หลายครัง้ หลายคราว จนในทีส่ ดุ กลุม สภาเด็กและเยาวชนตำบลปาสัก ทีเคย
่ มีการเขารวมทำงาน
กับพี่ๆ ที่เปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ทำงานวิจัย ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่น ก็เปลี่ยนวิธีการทำงานกันอีกครั้ง เปนการทำงานผาน
กระบวนการวิจัย...เด็กๆ ที่ตองแบกรับภาระจากผูใหญ เลยรวมกันใชงานวิจัยเพื่อทองถิ่นมา
เปนเครื่องมือในการสรางองคกรสภาเด็กและเยาวชนของตัวเองกันดวยเชนกัน ภายใตโครงการ
วิจยั ทีชื่ อ่ วา “โครงการวิจยั การมีสวนรวมของสภาเด็กและเยาวชนพืน้ ทีตำบล
่
ปาสัก อำเภอ
เมือง จังหวัดลำพูน” งานวิจัยชิ้นนี้ทีมวิจัยที่รวมกันทำงานประกอบดวย เจาหนาที่ของ อบต.
และทีมเด็กๆ เยาวชนที่ทำงานกันอยูแลว ซึ่ง สุพันธิวา พยาเทพ หรือ นุน เปนหนึ่งในทีมวิจัย
ครั้งนี้ดวย
“สภาเด็กและเยาวชนฯ ที่นี่ ตอนตั้งครั้งแรกก็เปนเพราะกลุมผูใหญเขามาใหเราตั้งกัน แต
เดิมเราก็มีการรวมกันเปนกลุมอยูแลวเปนกลุมหนุมสาว แตพอมีเรื่องสภาเด็กฯเกิดขึ้น ผูใหญก็
ใหเรามาเปนกลุมทำงานเรื่องนี้ เขาบอกวาเปนเรื่องเกี่ยวกับเด็กใหพวกเราไปประชุมกัน เราก็
ไปกันแบบไมรูเรื่องอะไรเลย จากนั้นก็มาจัดตั้งกลุมขึ้นมา ทำไปก็ไมมีเด็กอยากทำกันเทาไหร
ลมไปหลายรอบมาก เพราะเราก็ไมรูวิธีการทำงาน” ผูเคยเปนรองประธานสภาเด็กและเยาวชน
ตำบลปาสัก ป พ.ศ. 2552 ยอนกลาวถึงปญหาที่พบกันของเด็กๆ
ภาพสะทอนงานสภาเด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้นดูเหมือนเนนโครงสราง ทำงานตามแผน
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มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2 แบงปน เพื่อเปลี่ยนแปลง

กิจกรรมในพื้นที่ ไมสามารถสรางใหองคกรเด็กเขมแข็งได ทั้งยังขาดการมีสวนรวม รวมคิด
และรวมวางแผนงาน เด็กจึงมีการทำงานแบบกิจกรรมตอกิจกรรม ไมเห็นเปาหมายที่แทจริง
ไมมีสวนไดแสดงศักยภาพอะไรอยางที่เด็กตองการ นอกจาการเขารวมอบรม เขารวมประชุม
นานวันเขาเด็กจึงเกิดความเบื่อหนายและหนีหายจากกลุมไป
“ตอนแรกๆ ตัวเราเองก็ทำกิจกรรมไปแบบนั้นไมรูความหมาย เขาบอกใหทำอะไรก็ทำ
ทำไปก็เบื่อไปอะไรก็ไมรู ประมาณวาทำใหจบๆ ไป สุดทายก็แตกกระสานซานเซ็นกันไป เพราะ
เราจะถูกผูใหญสั่งใหทำเปนหลัก สั่งไปประชุม สั่งไปอบรมอะไรตางๆ ....พอเรามาทำงานวิจัยที่
จะคนหารูปแบบการทำงานแบบมีสวนรวมกันไดอยางไรก็ไมใชเด็กทำฝายเดียว เปนการทำงาน
รวมกันระหวางผูใ หญที่เปนเจาหนาที่ของ อบต. ดวย เด็กๆ ไดมีโอกาสแสดงความคิดความเห็น
วาเราอยากเห็นอะไรอยากทำงานกันแบบไหน จนในที่สุดก็ตั้งกลุมไดอยางมั่นคง เด็กมีความ
สนุกสนานกับการทำงาน ฝายผูใหญแคคอยเปนพี่เลี้ยงหนุนเสริม”
สุพันธิวา ...บอกวากลุม แกนนำสภาเด็กและเยาวชน ต.ปาสัก ไดเปลีย่ นวิธการ
ี ทำงานกัน
ใหมในชวงของการทำวิจัย มีการถอดบทเรียนสิ่งที่ทำกันมา มีปญหาความลมเหลวกันอยางไร
แลวก็เรียกผูใหญและกลุม อบต.ที่เกี่ยวของมาฟงวาพวกเด็กๆ อยากเห็นอะไร ตองการทำอะไร
บาง การจะตองบริหารจัดการกลุมรวมกันไดอยางไร ..เกิดบทบาทและหนาที่ที่ชัดเจนในตัวเอง
และเด็กก็ทำงานเชื่อมโยงกับ อบต.ดวย
ทีมทำงานในชวงแรกเปนผูหญิ
 งเกือบทัง้ หมด เธอใชวิธการ
ี ดึงเพือ่ นใกลตัวใกลบานมาเปน
ทีมทำงานกันกอน เด็กจะมีการพูดคุยกันในกลุม ทุกครัง้ กอนทำงาน มีการวางแผน เก็บขอมูลกัน
กอนทำงาน สภาเด็กและเยาวชนที่ตำบลปาสัก ใชเรื่องวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น เปนเปา
หมายของการทำงานเปนหลัก เพราะมองวาเปนสิง่ ใกลตัวทีอยู
่ กั บเด็กอยูกั บทองถิน่ อยูแล
 ว และ
เปนสิ่งที่ทำงานไดงายกับเพื่อนๆ ในกลุม
นุนและเพื่อนจะใชตัวกิจกรรมเปนตัวดึงเพื่อนกลุม
อืน่ ๆ เขามารวมเด็กหลายคนเมือ่ เขามาแลวเกิดความสนุก
อยากทำงานรวมกันตอ แมแตตัวเธอเอง ซึ่งเมื่อกอนก็ไม
คอยรูเรื่องเครื่องดนตรีพื้นบานเทาไหร พอทำงานดาน
วัฒนธรรม ชุมชนมีกิจกรรมอะไรก็จะทำหนาทีไป
่ ประสาน
ใหกลุมผูใหญของชุมชนมารวมแสดงดวย นานวันเขาเด็ก
เยาวชนของสภาเด็กฯก็ชวนกันฝกศิลปะการแสดงตางๆ
ของชุมชน อาทิ การตีกลองสะบัดชัยของกลุมผูหญิงลวน
ตัวเธอเองนัน้ ฝกเลนสะสอ จนสามารถแสดงโชวเดีย่ วสะลอ
ตามที่ตางๆ หารายไดเขามาทำกิจกรรมในกลุมไดอีกดวย
ทุกวันนีเด็
้ กๆ ของตำบลปาสัก มีความชำนาญดาน
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พลังเยาวชน พลังทองถิ่น

ศิลปวัฒนธรรมของตัวเอง หมูบ า นมีกิจกรรม
ตางๆ เด็กจะกลายเปนผูโชวความสามารถ
ทุกครั้ง ซึ่งเธอบอกวา มันเปนการทำพื้นที่
สรางสรรคใหกับชุมชนของเธอเอง แม
จะเปนพื้นที่เล็กๆ แตพวกเธอก็สามารถ
ทำใหเกิดการเชื่อมโยงเขาหากันของเด็ก
และผูใหญคนเฒาคนแกผานกิจกรรม ที่
สรางการเรียนรูใหกับเด็กได ...นุนถือวา
เด็กไดความสนุกสนานไดรับการเปดโอกาส
โชวความสามารถตัวเอง ทำกิจกรรมตอหนาคนอื่นๆ ..ขณะเดียวกันก็จะเปนการชวยกันตอลม
หายใจสืบสานศิลปะการแสดงประเพณีของชุมชนตัวเองตอไปอีกดวย ดานคนเฒาคนแกก็รูสึก
ตัวเองมีคุณคากับคนรุนใหม
“ถือวาเราไดเรียนรูกระบวนการทำงานกับเด็กเยาวชนและผูใหญ การหาจุดสนใจเพื่อ
เปนการดึงเด็กและเยาวชนเขามามีสวนรวมในการทำกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู ความคิด
รวมทั้งวิธีที่เราจะตองทำงานกับเด็กและเยาวชนนอกพื้นที่หรือจากพื้นที่อื่นดวย การเขารวม
งานสภาเด็กและเยาวชนทำใหเจอคน เจอสังคมที่กวางขึ้น มีความหลากหลาย ไดรับการ
ยอมรับและการสนับสนุนจากสังคม ทำใหเรามีความสนใจ และอาสาทีจะ
่ ทำกิจกรรมตางๆ
อยางสุดกำลัง เพราะมีคติอยูกับตัววา การให=ความสุข”
สิ่งที่อยากจะทำตอเนื่องไปอีกที่ สุพันธิวา วางแผนไว คือการสรางเยาวชนรุนตอๆ ไป
ที่จะเขามาทำงานตอจากเธอ เมื่อเธอตองกลายเปนผูใหญขึ้นในอนาคต ซึ่งเธอจะเนนการสราง
เด็กเยาวชนรุน ใหมทำงานสภาเด็กและเยาวชน ทีจะ
่ สรางใหเกิดกระบวนการคิด การวางแผนงาน
เปนระบบ และรวมทำงานเชื่อมโยงกับองคการบริหารสวนทองถิ่นไดอยางดีดวย...

โครงการวิจัย การมีสวมรวมของสภาเด็ก พื้นที่ในตำบลปาสัก
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่น
สุพันธิวา พยาเทพ
โทร. 08-6918-9104
E-mail : rukter_talodpai@hotmail.com
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ศรัทธา ความรัก และทางเลือก

ชีวิตหนึ่งชีวิตมีเสนทางของการดำเนินทีแตก
่ ตางกันไป ไมวาคุณจะเปนใครก็มีเสนทางใน
การดำเนินชีวิตของตนเอง ไปตามสิ่งแวดลอมของตนเองที่เปนอยู อาจจะเริ่มตนจากการเรียน
หนังสือ อนุบาล ประถม มัธยมศึกษา ปริญญาบัตร เรียนจบมีการมีงานทำแลวแตงงานมีครอบครัว
เปนไปตามครรลองที่เปนอยู...
เด็กผูหญิ
 งธรรมดาคนหนึง่ ทีตั่ วเล็ก ผอม สูงโปรง มีผิวน้ำตาลแดงและใบหนาละมายคลาย
กับคนนับถือศาสนาอิสลาม แตไมใช “เหมือนฝน คงชวย” หรือ เอ มีความตั้งใจอยางจริงจัง
กับการเรียนหนังสือ ตั้งแตอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนตน ผลจากความตั้งใจของเธอจึงได
ผลการเรียนในขัน้ ดีในทุกภาคเรียนและ เปนศิษยทีร่ กั ของคุณครู เปนเสนทางทีผู่ ค นมากมายเคย
เดินผานมาแลวเกือบทุกคน
แตมาวันนี้ เหมือนฝน เลือกที่จะเดินออกมาจากการศึกษาในระบบโดยสิ้นเชิง หลัง
จากที่เรียนจบมัธยมตน หรือ ม.3 เธอหันมาใหความสำคัญกับการเรียนรูดวยตัวเอง โดยใชวิธี
การเรียนรูผานความรูจากชุมชนตนเองทองถิ่นตนเอง ทั้งเรื่องภูมิปญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม
สิ่งแวดลอม ตอไปถึงการสรางกระบวนการเรียนรูเรื่องราวเหลานี้กับเด็กที่เรียนอยูในระบบ และ
ผูใหญในพื้นที่ดวย ...
ยอนวันวานไปสูการปรับเปลี่ยนวิธีคิดของเธอ...ชวงการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
เอไดรูจักกับการทำกิจกรรมงานอาสา จากการตามเพื่อนๆ ในกลุมเขามากอนจากนั้นก็รวมทำ
กิจกรรม “งานวิจยั เพือ่ ทองถิน่ ” ของ สกว. ฝายวิจยั เพือ่ ทองถิน่ ในหัวของานวิจยั ขยะ กับเพือ่ น
ในกลุม รุนพี่และพี่เอี้ยง (พี่เลี้ยงจากกลุมยุวชนสรางสรรค จังหวัดสุราษฎรธานี) ไดเรียนรูไปกับ
กระบวนการสืบสานภูมิปญญาและกระบวนการยุวชนสรางสรรค
“ไมเคยคาดคิดเลยวาตนเองจะไดมีโอกาสเรียนรูผานกระบวนการที่ไดกลาวมาขางตน
46

พลังเยาวชน พลังทองถิ่น

เพราะคิดวามันยากเด็กอยางเราคงทำมันไมไดและคงไมไดรับโอกาสในการเรียนรูเรื
 อ่ งราวอยาง
นี้ แตเมือ่ มีโอกาสและกลาทีจะ
่ สัมผัสมัน เราก็ไมไดปลอยใหมันเลยผานไป มันยังทำใหเราเห็นวา
มันไมไดยากเกินกวาของตัวเองทีตั่ ง้ ใจอยากเรียนรูมั นเลย แมในชวงแรกมันอาจยากแตเมือ่ ลอง
ทำจริงๆ เรารูสึกมีความสุข สนุกไปกับการเรียนรูแบบที่พวกพี่ๆ เขาทำกัน”
เอ บอกวาสิ่งที่ไดเรียนรูตลอดระยะเวลา 3 ป กับงานวิจัยเพื่อทองถิ่น สืบสานภูมิปญญา
และกลุม ยุวชนสรางสรรค คือ การยกระดับพัฒนาตนเองอยางทีไม
่ คิดวาตนเองจะทำได จากผูเข
 า
มาเที่ยวเลน รวมกิจกรรมธรรมดา ยกระดับเปนสมาชิกของกลุม ยกระดับเปนแกนนำกลุมเพื่อน
ยกระดับเปนพี่ที่ทำกิจกรรมกับนองและจนในที่สุดก็ยกระดับเปนพี่เลี้ยงที่ลงไปทำกิจกรรมกับ
เด็กๆ นอกจากนั้นตัวเองก็ไดเรียนรูไดพัฒนาตนเองในหลายดาน ไมวาจะเปนเรื่องทักษะการ
พูด ความกลาที่จะพูดกลาคุย กลานำเสนอ นำวงพูดคุย การเขียนจดบันทึก การเขียน
สรุปงาน สรุปกิจกรรม การรับฟง จับประเด็น การอาน เปนตน
จากการทำกิจกรรมคือการเปลีย่ นความคิดของเด็กผูหญิ
 งคนหนึง่ ทีไม
่ เคยคิดทำประโยชน
อะไรแกผูอื่น ไมเคยคิดที่จะรักษาสิ่งแวดลอม กลับรูสึกมีความสุขภาคภูมิใจกับการไดทำอะไร
เพื่อผูอื่นโดยไมไดรับผลตอบแทน มีความสุขกับการดูแลสิ่งแวดลอมดวยพลังของเด็กๆ อยาก
ถายทอดในสิ่งที่ตนเองไดมีโอกาสเรียนรูใหกับนองๆ คนอื่นๆ ตอไป
“ยิง่ กวาสิง่ ใด คือทำใหเรากลาทีจะ
่ ตัดสินใจไมเรียนตอในระบบการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย เราออกมา ออกแบบการเรียนดวยตัวของเราเอง คนหารูปแบบการเรียนรูที่
เปนของตัวเราเองรวมกับพี่ๆ ในกลุมยุวชนสรางสรรค หรือ ที่เรามักจะเรียกวา “โรงเรียน
ยุวชนสรางสรรค” เปนการศึกษาทางเลือกนั่นเอง”
เอ..บอกวาการตัดสินใจของเธอแบบนั้นมันเปนความทาทายอยางมากกับครอบครัวของ
เธอเอง ในชวงแรกก็ยากที่ยอมรับกันได..แตจากสิ่งที่เธอทำใหครอบครัวเห็น พรอมคำอธิบาย
ตางๆ ผูเป
 นแมดูจะเขาใจเธอมากทีส่ ดุ เมือ่ เขาใจยอมรับแนวทางทีเธอ
่ เลือกและพรอมสนับสนุน
เธอ ปญหาความไมเขาใจตางๆ ของคนในครอบครัวก็ลุลว งไปไดดวยดีกับทางเลือกดานการศึกษา
ที่เธอเลือกจะเดินเอง
“ในชวงระยะแรกของการเรียนการศึกษาทางเลือกมันมีปญหาอุปสรรคผานเขามามากมาย
บางทีทำใหเหนือ่ ยลา ทอ หรือแมกระทัง้ รองไหหลายครัง้ แตไมอาจทำใหเราเลิกลมความตัง้ ใจนี้
ได เรามักจะใชวิธการ
ี ทบทวนตนเองอยูเสมอ

เพือ่ ทบทวนตนเองและคนหาวิธตอบ
ี คำถามกับตัว
เราเอง พยายามเรียนรูและกาวผานอุปสรรคเหลานั้นมาจนได มันจะทำใหหนูเขมแข็งขึ้นพรอม
รับกับปญหาอุปสรรคที่จะผานเขามาอีก”
กระบวนการเรียนรูของโรงเรียนยุวชนสรางสรรค ไดแบงฐานการเรียนรูออกเปน 5 ฐาน
ใหญคือ 1. ฐานการเรียนรูงานในพื้นที่ การเรียนรูจากการทำงานรวมกับชุมชน 2. ฐานการเรียน
รูวิชาสามัญ ตามหลักสูตรทั่วไปของเด็กมัธยมศึกษาตอนปลาย ผานกระบวนการเรียนรูของตัว
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เด็กเอง 3. ฐานการเรียนรูกับครอบครัว เรียนรูจากสิ่งใกลตัวเราเองที่สุด 4. ฐานการเรียนรูตาม
ความสนใจของแตละคนตามความชอบ พรอมทั้งออกแบบกระบวนการเรียนรูของตนเองและ
5. ฐานการเรียนรูจากการพึ่งตนเองจากสิ่งเล็ก ไมวาจะเปนน้ำยาลางจาน การปลูกผักสวนครัว
ในกระถาง เปนตน
“กระบวนการเรียนรูในแตละฐาน ทำใหเราเรียนรูจากสิ่งที่ตองพบเจอจริง ตองใช
ชีวติ จริงในการเรียนรู แมวา มันอาจจะเสีย่ งแตเราคิดวามันคุม คากับสิง่ ทีเรา
่ ตัง้ ใจเรียนรูไป

กับมัน จะมีคนสักกี่คนที่มีโอกาสไดออกมาเรียนรูแบบเรา รูสึกวาภูมิใจ มีความสุข ตั้งใจ
จริงกับการเรียนรูไปกับการศึกษาทางเลือกที่เราเปนผูเลือกเอง ออกแบบการเรียนรูดวย
ตนเอง กำหนดเสนทางการดำเนินชีวิตของตัวเอง โดยมีพี่เลี้ยงกลุมยุวชนสรางสรรคเปน
ที่ปรึกษาที่สำคัญ”
เธอมีโอกาสทำงานรวมกับโรงเรียน โดยเปนพีเลี
่ ย้ งจัดกระบวนการเรียนรูกั บกลุม เยาวชน
ศึกษาประวัติศาสตรเมืองเวียงสระ เปนผูดำเนินรายการในการสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาทาง
เลือก โดยสะทอนบทบาทของเยาวชน และลาสุด ยังไดเปน “ครูเอ” ที่เปดหองเรียนแลกเปลี่ยน
มุมมองการปฏิรูปการศึกษากับผูเกี่ยวของเชิงนโยบาย ทุกระดับ ทางสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส
(TV Thai) รายการเปลี่ยนประเทศไทย ตอน “คืนกระดานดำใหเด็ก”
ตอนนี้ เหมือนฝน หรือ ครูเอ เรียนจบชั้น ม.6 แลวจากการเรียนนอกระบบและสอบ
เทียบกับในระบบปกติของกระทรวงศึกษาธิการ และกำลังเริม่ ตนเรียนระดับอุดมศึกษา ..สิง่ ทีเธอ
่
ไดเรียนรูนอกรั้วโรงเรียน สรางฐานความคิดของเธอตอการดำเนินชีวิตอยางมั่นคง และยังสราง
ฐานความรักของเธอกับชุมชนทองถิ่นที่เธออยูโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษา..

โครงการวิจัย การศึกษารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนของโรงเรียนยุวชน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่น
เหมือนฝน คงชวย
E-mail : sagura_blue_gm@hotmail.com
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เรียนรูใจตนเอง เรียนรูชุมชน
...สิ่งเคยเคยที่ตองเปลี่ยน

...การเดินทางไกลของใครหลายคน ตางตองการไปใหถึงเปาหมายมากกวาระหวางทาง..
.แตทวาลองหันกลับเก็บเกี่ยวเรื่องราวระหวางทางดูบาง บางครั้งเราอาจจะพบวา “เปาหมาย”
ที่แทจริงมันก็คือความสวยงามใกลตัวเราแทบทั้งนั้น
ปญญา โตกทอง ..ชาวบานธรรมดาอาชีพทำบอปลาสลิด ที่ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภอ
แมกลอง สมุทรสงคราม เปนนักวิจัยเพื่อทองถิ่น ของ สกว. ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่น ในประเด็นการ
แกปญหาความขัดแยงของชุมชนเกีย่ วกับการจัดการน้ำ ตำบลแพรกหนามแดง ...ตลอดชวงเวลา
ของการทำวิจัย เปนนักวิจัยชาวบาน จนจบโครงการ มีผูคนใหความสนใจกับความสำเร็จของ
ปญญา และชาวบานคนอื่นๆ ในชุมชน จนพื้นที่ ตำบลแพรกหนามแดง กลายเปนแหลงเรียน
รู “ปญญา” กลายเปนตัวอยางของชาวบานที่เปลี่ยนแปลงไป มีวิธีการคิดแกปญหาอยางเปน
ระบบ ทำงานเพื่อพัฒนาทองถิ่นตัวเอง โดยใชความรูเปนตัวเดินตลอดมา...
เบื้องหลังการทำงานทุกอยางของ “ปญญา โตกทอง”...มีคนในครอบครัวคอยรับรูอยู
ตลอดเวลาไมวาเขาจะยางกาวไปทางไหน หรือคิดทำอะไรขึ้น ซึ่งสุทธิลักษณ โตกทอง ผูเปน
ลูกชายคนโตหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว ก็เปนอีกคนที่กำลังเดินบนเสนทางนี้เชนเดียวกับ
ผูเปนพอของเขา...การทำงานเพื่อสวนรวม เห็นความสำคัญของทองถิ่นตัวเอง สรางสิ่งที่ดี
กวาใหกับคนในชุมชน...
อารท หรือ สุทธิลักษณ เปนคนบุคลิกนิง่ ๆ เงียบๆ ถาไมจำเปนก็จะไมคอยพูดคุยกับใคร
เทาไหร เขามีโอกาสติดตามพอไปทำกิจกรรมของสวนรวม กับชุมชนหลายตอหลายครั้ง ทุกครั้ง
ทีไป
่ เขาจะคอยนัง่ ดูหรือนัง่ ฟงอยูเงี
 ยบๆ ถามีอะไรใหชวยเหลือก็จะเขาไปชวยแลวก็กลับมานัง่ อยู
ในมุมของตัวเอง เปนอยางนี้เสมอมา จนดูเหมือนวา..ลูกไมลูกนี้คงหลนไกลตนแนๆ
“ผมก็เหมือนเด็กคนอื่นๆ ทั่วไป ที่ตองไปเรียนหนังสือ (เรียนกับหนังสือ) กิจวัตรประจำ
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วันก็คือ ออกจากบาน นั่งรถไปโรงเรียน..เรียน..กลับบาน..นอน..จบ ชีวิตมีแคนี้จริงๆ ความรูมัน
อยูใน
 หนังสือมาตลอด ผมไมเคยเห็นอะไรใหมๆ เปาหมายมีอยางเดียวคือ เรียนหนังสือ จบแลว
ก็จะไดไปทำงานทำการ งานอะไรก็ยังไมรูดวยซ้ำไป... เรียนจบกลับมาอยูบาน ไดเห็นอะไรมาก
ขึ้น โดยเฉพาะเรื่องงานวิจัยเพื่อทองถิ่น ของสกว. และเรื่องราวบานตัวเอง ชุมชนตัวเองมากขึ้น
เพราะคราวนี้ไมใชแคตามพอไปที่นั่นที่นี่อยางเดียวแลว พอใหเราลองไปฝกเรียนรูอะไรหลายๆ
อยางโดยใหไปลองทำงานกับศูนยประสานงานวิจัยเพื่อทองถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ของ สกว.
ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่น ทำใหผมรูจักบานผมเองมากขึ้น โดยพี่ๆ ใหผมทำงานผานกลุมเยาวชน
รักแมกลอง ที่เขาใชกระบวนการงานวิจัยเพื่อทองถิ่นเขามาพัฒนาเด็กและเยาวชนในจังหวัด
สมุทรสงคราม”
การทำงานของ อารท ในชวงของการเรียนรูใจตัวเอง เรียนรูทองถิ่นตัวเอง จะถูกมอบ
หมายใหเปนผูช วยในทีมงานกับพีๆ
่ ในการทำกิจกรรมกับเด็กเยาวชนของแมกลองตลอด ไมวาจะ
เปนกิจกรรมการจัดอบรมกลุม เด็กในพืน้ ทีชุ่ มชนวิจยั การอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพแกนนำ
ซึ่งทุกกิจกรรมจะตองจบลงดวยการมาสรุปบทเรียนรวมกันทุกครั้ง...ทำให อารท เกิดการเรียนรู
ที่จะยอนมองตัวเองมากขึ้น วาตัวเองกำลังอยูตรงไหนของสังคมและเรื่องราวหรือกิจกรรมที่เรา
ทำอยู มีเปาหมายทำกันไปเพื่ออะไร
บทบาทการทำงานเริ่มชัดมากขึ้น การเปน “พี่เลี้ยง” ที่ตองทำงานกับเด็กๆ ในพื้นที่
ประสบการณบางเรื่องแงคิดบางอยางเขาเองก็ไดเรียนรูจากนองๆ เด็กๆ ...
“กิจกรรมที่เราทำใหกับนองๆ ทำใหเขาเริ่มเห็นคุณคาในบานตัวเองมากขึ้น อยางเชน
เขาจะคุยกันเรื่องการดูแลและอนุรักษธรรมชาติบานเกิดใหนาอยู นองๆ เปลี่ยนจากที่ตองรอ
ครูสั่งใหทำเปลี่ยนเปนนองๆ คิดรวมกันวาเราจะทำอะไรกันดี นองๆ เขียนสิ่งที่อยากทำมาให
ผมชวยดู ...
...นองบอกผมวาอยากปลูกปาชายเลน..ผมเริ่มสงสัยกับนองๆ วา เอะ!! นองๆ ทำทำไม
...ทำไมตองทำเหรอ แลวมีใครเขาทำไหม ถาเราทำแลวชุมชนจะไดอะไร บรรยากาศการคุยกันใต
รมไมโกงกางตนใหญ สรางอรรถรสในการคุยเพิ่มมากขึ้น เห็นสิ่งตางๆ ที่นองๆ อยากทำ อยาก
เรียนรู อยากสำรวจ อยากเห็น ผมจึงชวนนองสำรวจและเก็บขอมูลวาปาชายเลนมีตนไมอะไร
บางที่ปลูกได คนขอมูลจากอินเทอรเน็ต จากผูรูในชุมชน แลวกลับมานั่งคุย วิเคราะหกันวาเรา
ควรจะทำอะไร นองก็จะรูเองวาบานของเราตองปลูกตนอะไรที่ดีที่สุด ที่จะเอื้อระหวางคนใน
ชุมชนกับธรรมชาติสิ่งแวดลอม...อยางนี้เปนตนครับ”
ความรูสึ กเล็กๆ จากมุมมองของเขาทีได
่ ทำงานกับชุมชน อารท..บอกเสมอวา การทำงาน
ผานเครื่องมืองานวิจัยเพื่อทองถิ่น สรางใหคนในชุมชนที่ไมเขาใจกัน หันหนากลับมาพูดคุยกัน
ดวยเหตุดวยผล และทำใหคนในชุมชนหรือแมแตตัวเขาเอง เห็นสิง่ ตางๆ มากมายทีอยู
่ ใน
 ชุมชน
ตนเองวามันมีคุณคาตอเขาอยางไร ...และเราควรจะทำอะไรใหชุมชนตัวเองไดบาง แมมันจะเปน
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เรื่องทีไม
่ ใหญโตอะไรมากมาย อยางเชน การสรางการเรียนรูให
 กับเด็กๆ ของเขา อยางนีก็้ ถือวา
เปนเปาหมายทีเขา
่ เองก็เคยลืมมันไปเชนกัน..ทุกวันนีเขา
้ จึงอยากจะหันกลับมาเก็บเรือ่ งราวขาง
ทางขึ้นมาสานตอจากคนรุนพอของเขาตอไป...สิ่งคุนเคยเดิมๆ ที่กำลังเปลี่ยนไป
“โดยธรรมชาติในสวนตัวผมแลวเปนคนไมกลาพูด ไมกลาแสดงออก ดวยสิ่งที่ผมตอง
ทำ ผมไดเรียนรูในสิ่งตางๆ ดวยความเขาใจ ผมตองเพิ่มเติมความรูตลอด ตองพรอมอยูเสมอ
โอกาสมักจะมาโดยทีผม
่ ไมทนั ไดตัง้ ตัว หรือบางคนอาจคิดวาเปนวิกฤตหรืออุปสรรคทีตนเอง
่
ตอง
เจอ แตบางทีอาจเปนจุดเปลี่ยนที่ทำใหอะไรดีขึ้น เพียงแคมองวิกฤตใหเปนโอกาส (คิดเชิงบวก)
..งานวิจยั เพือ่ ทองถิน่ ทำใหผมไดรูจ กั ตนเองและจัดการกับความรูส กึ และอารมณของตนเองเพือ่
เตรียมพรอมที่จะเรียนรูกับการทำงานตอไป ไดอยางมีความสุข”

ศูนยประสานงานวิจัยเพื่อทองถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่น
สุทธิลักษณ โตกทอง (กลุมเยาวชนแพรกหนามแดง รุนที่ 2)
โทร. 08-4971-7293
E-mail : popart_64@windowslive.com
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เรื่องเล็กๆ ของคนเล็กๆ
ที่กลายเปนเรื่องใหญๆ ...

...มีผูใหญบางคนเคยพูดวา เด็กอยางไรก็คือเด็ก ไมสามารถจะทำงานอะไรที่ยิ่งใหญและ
มีประโยชนได...ผมเปนเด็กทีไม
่ ชอบใหใครมาดูถกู แตผมก็ตองเฉยไว เพียงแตรอโอกาสอะไรสัก
อยางที่ผมก็ไมรูวาคืออะไร... ออย หรือ ชัยวัฒน อมศิริ อายุ 15 ป เยาวชนรุนที่ 3 ของตำบล
แพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ที่กำลังเปนดาวเดนของชุมชนอยูในขณะ
นี้ กลาวถึงมุมมองที่เคยถูกผูใหญพูดถึงพวกเขาในวันที่ผานมา
ออย หาญกลาเขาพบผูว าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พรอมกับคำถามทีพก
่ พาติดตัวไป
ดวยวา ทานผูว าฯ จะชวยพัฒนาอะไรใหกับชุมชนของเขาบาง...สิง่ ทีเกิ
่ ดขึน้ ผูใ หญหลายคนเอง
ก็แทบไมเชือ่ สายตาของตัวเอง...แตที่นาสนใจมากกวานั้น คือคำตอบรับของผูว าราชการจังหวัด
ที่พรอมเปดโอกาสเต็มที่ใหเด็กไดสรางศักยภาพ โดยใหเด็กและเยาวชนเสนอโครงการและแผน
งานทีอยาก
่
จะทำเขาสูมื อผูว าฯ ไดตลอดเวลา ...หลังจากนัน้ ออย และเพือ่ นๆ ทีรวม
่ ทีมกันแลว
ในโรงเรียนจึงไดเขียนโครงการเกีย่ วกับแหลงเรียนรูด านทรัพยากรธรรมชาติปาชายเลน เสนอแลว
รวมกันดำเนินการ ซึ่งตอนนี้ก็กำลังอยูในระหวางดำเนินงานกับเพื่อนๆ ของเขา
“ผมอยากเห็นแหลงเรียนรูป าชายเลนทีมี่ สะพานเดินเขาไปใหนองๆ ไดศึกษาความ
รูอยางใกลชิด เพราะผมรูวาการที่เด็กๆ ไดสัมผัสประสบการณจริงนั้น ความรูความจำ
ยอมดีกวาการดูสื่อออนไลน หรือหนังสือซึ่งไรความรูสึกและความสดใสปลอดโปรงของ
ธรรมชาติอยางแนนอน”
...ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวของ “ออย” นาจะมาจากการที่เขาไดเขารวมกิจกรรม
ของกลุม child watch จากการชวนของเพื่อนๆ ในชุมชนเดียวกัน ทำกิจกรรมหลายครั้งเขาก็เริ่ม
สนใจ อยากทำตอเนื่องไปเรื่อยๆ จากกิจกรรมพาไปกลายเปนกิจกรรมพามาใหไดรูจักกับกลุม
พี่ๆ “เยาวชนรักแมกลอง” ...คราวนี้มีโครงการภายใตงบประมาณ 3,000 บาทใหเขาทำกิจกรรม
52

พลังเยาวชน พลังทองถิ่น

โดยโจทยมีอยูว าอยากทำอะไรก็ทำ แตตองใชวิธการ
ี ทำงานดวย กระบวนการแบบงานวิจยั เพือ่
ทองถิ่น ของ สกว.ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่น
กอนจะเริ่มทำโครงการกัน ออยและเพื่อนลอมวงคุยกันวาอยากทำอะไร จากการพูดคุย
รวมกันมีหลายความคิดที่แตกตาง แตสุดทายกลุมเยาวชนก็เลือกที่จะปลูกปาชายเลน เพราะ
เด็กๆ สังเกตเห็นกันวาปาชายเลนของชุมชนกำลังจะสูญหายไป ผูใ หญเองก็ขาดจิตสำนึกหวงแหน
เอาแตตัด เอาแตทำลาย โดยไมคำนึงถึงผลประโยชนสวนรวม
วิธการ
ี ทำงานคงเปนเรือ่ งทีออย
่ ไดเรียนรูขึ น้ มาใหม ไมใชการทำกิจกรรมแบบทีทำ
่ แลวจบ
ไปไมสนใจอะไร พวกทำใหจบๆ ไมใชอีกแลว... ตอนแรกตองไปสำรวจและเก็บขอมูลวาสภาพปา
ชายเลนเปนอยางไร จากนัน้ ก็นำขอมูลมานัง่ วิเคราะหกัน แลวก็มองวาตองปลูกอะไรเพือ่ ฟน ฟูปา
ชายเลน พรอมกันนี้มีการทดลองปลูกกัน มีการไปชักชวนผูใหญใหมารวมปลูกดวย ทั้งเด็กและ
ผูใหญก็ไดทำกิจกรรมที่เปนประโยชนใหแกตนเองและชุมชนรวมกันทั้งปลูกตนไมและเก็บขยะ
...วิธการ
ี ทำงานแบบนี้ ออย บอกวา พีจาก
่ ศูนยประสานงานวิจยั เพือ่ ทองถิน่ จงั หวัดสมุทรสงคราม
บอกวามันเปนแนวคิดแนวการทำงานแบบงานวิจัยเพื่อทองถิ่น ที่เด็กเองก็พอทำกันได
“เราไดเรียนรูวา ความรูไมไดมีอยูแค
ในหองเรียน จากที่เคยใชเวลาไปเที่ยวเลน
กัน ผมกลับเปลี่ยนแปลงตัวเองมาทำอะไร
ที่เปนประโยชน ตัวเราเองก็เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมมาก กลาคิด กลาทำ กลาพูด กลา
แสดงออก ตัว ผม รู ดี วาที่ ผม เปน แบบ นี้ ก็
เพราะงานวิจัยที่ผมทำชวยขัดเกลาและฝก
ตัวผม รูจักใชเหตุผลแกไขปญหา ผมก็ไมใช
เด็ก ที่ ดี มา กอน แต ถา เด็ก ที่ ไม ดี รูจัก ที่ จะ
เปลี่ยนตัวเอง สังคมก็พรอมที่จะยอมรับนะ
ผมวา เพราะนัน่ คือจุดเล็กๆ ทียิ่ ง่ ใหญของการเปลีย่ นแปลงตนเอง เพราะผมคิดเสมอวา เปลีย่ น
ตัวเอง เปลี่ยนชุมชน เปลี่ยนสังคม เปลี่ยนประเทศไทย..”

โครงการมหัศจรรยปาชายเลน อยากรูวาปาชายเลนมันมีดีอะไร?
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่น
นายชัยวัฒน อมศิริ (กลุมเยาวชน ตำบลแพรกหนามแดง รุนที่ 3)
โทร. 08-2292-9846
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แมเปลี่ยน หนูเปลี่ยน
ชุมชนก็เปลี่ยน

“การเขารวมกิจกรรมกับทีมวิจยั ชุมชนแพรกหนามแดง ทำใหหนูคิดวาในวันขางหนาหนูคง
ดำเนินชีวติ ไดอยางไมลำบาก เพราะคนทีผ่ านกระบวนการวิจยั (กระบวนการมีสวนรวม) จะมีแต
ความคิดทีดี่ รูจ กั ใชเหตุและผล สังคมก็จะพัฒนาในทางทีดี่ ขึน้ เปนสังคมทีคน
่ รวมกันคิด รวมกัน
ทำ รวมกันพัฒนาและ ทุกคนอยูรวมกันในสังคมก็จะอยูกันอยางมีความสุข”
คำพูดดวยสีหนามั่นใจของ เด็กหญิงสริดา บัวจันทร หรือ อิงค หนึ่งในสมาชิกกลุม
เยาวชน แพรก หนาม แดง ถึง การ เขา รวม งาน วิจัย เพื่อ ทอง ถิ่น “โครงการ กระบวนการ จัด
สวัสดิการที่สอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม” ทำใหผูที่ไดฟงตั้งคำถามวา...ทำไมเด็กผูหญิงธรรมดาคนหนึ่งจึงมีความมั่นใจ
ตอกระบวนการวิจัยเพื่อทองถิ่นวาจะสามารถพัฒนาตัวเองและพัฒนาชุมชนได อิงค เลาใหเรา
ฟงถึงที่มาที่ไปของความมั่นใจตอกระบวนการเรียนรูไวอยางนาสนใจวา
“หนูเปนเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่ตองทำหนาที่เรียนหนังสือและทำกิจกรรมตางๆ ตามปกติ
เหมือนนักเรียนทั่วๆ ไป การเรียนของหนูก็คือ เรียนตามตารางสอนที่ครูจัดไวให และการเรียน
ทางไกลผานดาวเทียมหรือทีเรี
่ ยกกันวา เรียนกับครูตู ซึง่ การเรียนแบบนีใน
้ บางครัง้ ก็มีความเขาใจ
กับสิง่ ทีครู
่ ตูสอน
 แตบางในครัง้ ก็ไมเขาใจเพราะการเรียนแบบนีเวลา
้ เราไมเขาใจก็ไมสามารถถาม
ในเรื่องที่ไมเขาใจไดและเราก็จะไมไดคำตอบกลับมาดวย”
แตสิง่ ทีทำให
่
“อิงค” ตัง้ คำถามตอกระบวนการเรียนรู คือการเปลีย่ นแปลงของแม (นิภา
บัวจันทร) ซึง่ เปนนักวิจยั ใน “โครงการกระบวนการจัดสวัสดิการทีสอดคล
่
องกับวิถชีี วติ ชุมชนตำบล
แพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” วาทำไมแมถึงมีวิธีการตั้งคำถามและวิธี
การเรียนรูที่แตกตางจากพอแมคนอื่น แมพยายามตั้งคำถามใหอิงคไดหาความรูไดดวยตนเอง
“จนเมือ่ แมไดผลักดันใหหนูไดเขาคายกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนรักษลุม น้ำ
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แมกลอง ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง รวมกับกลุมเยาวชนรักแมกลอง และหนูไดรับ
การสนับสนุนจากคุณครูทั้ง 2 ทาน คือ ครูจักรเพชร เทียนไชยและครูนันทวดี เทียนไชย การเขา
คายครั้งนี้ทำใหหนูไดพบกับการเรียนการสอนที่แปลกใหมเปนการเรียนรูนอกหองเรียนที่ไมนา
เบื่อและนาสนใจดวย พี่เลี้ยงที่ทำกิจกรรมคาย เนนการใหเด็กทำกิจกรรมแบบมีสวนรวมฝกให
เด็กแตละคนกลาแสดงออก กลาคิด กลาพูด จนจบคายหนูกลับมาเลาเรื่องที่เขาคายใหแมฟง
แลวแมก็บอกวาพีเลี
่ ย้ งเหลานีเป
้ นพีเลี
่ ย้ งนักวิจยั ทองถิน่ ของศูนยประสานงานวิจยั เพือ่ ทองถิน่
จังหวัดสมุทรสงคราม ใชกระบวนการวิจัยมาประยุกตในการฝกอบรมใหกับหนูและเพื่อนๆ”
จากขอสังเกตและการเขารวมกิจกรรมที่แปลกใหม อิงคจึงสนใจที่จะเรียนรูกระบวนการ
งานวิจัยเพื่อทองถิ่นโดยไดเขารวมกิจกรรมกับแม ไมวาจะเปนการจัดเวทีเก็บขอมูล โดย
การไปชวยแมจดบันทึกขอมูลในการประชุม ชวยพิมพสรุปรายงานการวิจัย และการเขา
รวมกิจกรรมปลูกตนไมเพื่อสรางถนนสวัสดิการ กิจกรรมสรางลำคลองสวัสดิการ อิงคไดเรียนรู
เรือ่ งราวกระบวนการวิจยั ในการจัดสวัสดิการชุมชนแพรกหนามแดง ตลอดจนซึมซับกระบวนการ
เรียนรูแบบมีสวนรวมผานงานวิจัยเพื่อทองถิ่น ซึ่งแมจะเปนเพียงการเขารวมกิจกรรมในฐานะ
ผูชวยของแม แตสิ่งที่ฝงติดในตัวเองคือกระบวนการเรียนรูที่ทำใหอิงคเกิดแรงบันดาลใจในการ
เรียนรู อยางตอเนื่อง
ภาพการเรียนรูปรากฏชัดหลังจากที่ “อิงค” ไดมีโอกาสเรียนรูงานวิจัยเพื่อทองถิ่นกับแม
คือการไดเขารวมเรียนรูผานโครงการติดตามสภาวการณเด็กและเยาวชน (child watch) ตำบล
แพรกหนามแดง โดยสถาบันรามจิตติ ซึ่งในพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง มีศูนยประสานงานวิจัย
เพื่อทองถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม เปนพี่เลี้ยงที่ขับเคลื่อนงานโดยกระบวนการวิจัยเพื่อทองถิ่น
เพื่อใหเยาวชนไดเรียนรูสถานการณชุมชนของตนเอง
“หนู ก็ไดทำกิจกรรมกับนองๆ และพี่ๆ ในตำบล โดย ใชกระบวนการงานวิจัยเพื่อ
ทองถิ่น เขามาในการดำเนินกิจกรรม เรียนรูถึงภูมิปญญาทองถิ่น เรียนรูเรื่องบานของ
ตัวเอง เรียนรูปาชายเลน และเรียนรูเรื่องสวัสดิการที่มีอยูทั้งหมด สิ่งตางๆ เหลานี้เมื่อ
ถายทอดสูทุกๆ คนที่เขารวม ทำใหเพื่อนๆ และนองๆ บางคนที่ถูกคุณครูมองวาเปนเด็กเกเร
เด็กติดเกมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จนคุณครูตองตามมาดูเวลามีคาย สวนนองๆ ป.3 ที่เขารวม
กิจกรรมดวยก็เปนเด็กที่เกงขึ้น กลาพูด กลาคิด และกลาแสดงออก”
สิ่งที่สำคัญในกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม ทั้งในงานวิจัยเพื่อทองถิ่น และการนำ
กระบวนการวิจัยเพื่อทองถิ่นมาใชในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ หาใชขอมูล หรือผลสัมฤทธิ์ของ
งานไม หากแตเปนการเรียนรูที่จะพัฒนาทักษะการเรียนรูนำไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
เด็กและเยาวชน ซึ่งก็หมายรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวนองอิงคดวยเชนกัน
“การจัดการกับตัวเองเปนสิ่งแรกที่หนูรูสึกได เชน เวลากอนมีคายทั้งการบานและงาน
บานจะตองเสร็จกอนเสมอ หรือเวลาที่จะไปเที่ยวที่ไหนหนาที่ที่รับผิดชอบก็ตองทำกอน หรือ
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แมกระทั่งการนำไปใชการเรียนในโรงเรียน ตัวอยางเชนเมื่อ คุณครูจักรเพชร เทียนไชย (ครูที่
ปรึกษากลุมเยาวชนแพรกหนามแดง) ไดใหหนูและเพื่อนๆ ทำโครงงานวิทยาศาสตรสงครู หนู
จึงไดพูดคุยกับเพื่อนและเสนอโครงการมหัศจรรยปาชายเลนขึ้นมาดวยเหตุผลวา ปาชายเลนมี
อยูแลวในบริเวณโรงเรียน แตปาชายเลนเปลี่ยนแปลงไปมากมีสิ่งมีชีวิตบางสิ่งหายไปและมีบาง
สิ่งเกิดขึ้นใหม การทำโครงงานครั้งนี้หนูไดนำกระบวนการการมีสวนรวมของงานวิจัยมาใชโดย
เริ่มแรก รวมเพื่อนที่สนใจเขียนโครงการจากนั้นวางแผนงาน เริ่มแรกคือการสำรวจพื้นที่ปาชาย
เลนวามีพันธุไมอะไรบาง มีสัตวอะไรบาง หลังจากนั้นก็คิดกันวาควรปลูกปาเพิ่มเติม ประกอบ
กับชวงที่สำรวจปาหนูและเพื่อนๆ พบวา ปาชายคลอง ( ไมชายเลน ) ถูกทำลายไปมากจากการ
ขุดลอกคูคลองของกรมทรัพยากรน้ำ ตลิ่งบางสวนก็เลื่อนและพังลงคลอง จากการศึกษารวมกัน
จึงพบวาการปลูกปาจึงเปนสิ่งที่สมควรที่สุดที่ควรทำจึงทำใหทุกคนลงความเห็นรวมกันวาควร
ทำกิจกรรมปลูกปาชายเลนและก็สามารถเลือกชนิดของพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ของเราและสิ่ง
ที่สำคัญพวกเราไมหลงลืมที่จะใชกระบวนการมีสวนรวมในการการปลูกปาชายเลนครั้งนี้ มีการ
แบงงานกันชัดเจน การประสานงานหาเรือ หาพันธุไม ทำใหงานนี้ผานไปดวยดี”
พลังการเรียนรูของอิงคและเพื่อนๆ จึงตอยอดยกระดับความมั่นใจขยายผลการเรียนรู
ตอยอดรวมกับทีมวิจัยชุมชนแพรกหนามแดงในการประสานงานการพัฒนาปาชายเลนใหเปน
สวัสดิการทางธรรมชาติของชุมชน เชนการประสานงานผูบริ
 หารระดับสูงของ SCG และทาง SCG
ไดมารวมปลูกปาบริเวณโรงเรียน รวมไปจนถึงการนำเสนอขอมูลจากการศึกษาเรียนรูป าชายเลน
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณซึ่งจากขอมูลและการนำเสนอที่เปนระบบผสานกับความ
มุงมั่นตั้งใจ ทำใหนองๆ สามารถเสนอโครงการปลูกปาชายเลน และเสนอของบประมาณทำ
สะพานเขาสูปาชายเลนเพื่อเปนแหลงศึกษาเรียนรูใหกับชุมชนไดอยางนาภาคภูมิใจ
วัน นี้ ประตู แหง การ เรียน รู ของ นอง อิงค ได ถูก เปด
ออก โลก แหง การ เรียน รู มัน กวาง ใหญ กวา โลก ของ การ
ศึกษาที่อิงคเขาใจมาตลอดเวลาในอดีต การดำรงอยูของ
กลุมเยาวชนแพรกหนามแดงจึงมิใชเพียงแคสมาชิกของ
โรงเรียนบานคลองสมบูรณ แตเปนเยาวชนในตำบลแพรก
หนามแดง เพราะแมอิงคจะเรียนจบ ม.3 แลว แตงานของ
อิงคยังไมจบ ยังมีกิจกรรมการเรียนรูที ได
่ ริเริม่ ไวจนสานตอ
เปน โครงการพานองทองยุทธจักร โดยงบประมาณจาก
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) องคการมหาชน อิงค
และเพื่อนๆ จะแยกยายกันเรียนตางที่กัน ก็จะพานองๆ
ในชุมชนแพรกหนามแดงสำรวจตำบลของตนเอง คนหา
ภูมิความรูตางๆ และเรื่องราวของแพรกหนามแดง เพราะ
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เชื่อวาการเรียนรู จะทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
“คำถามของอิงคที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของแมไมไดถูกตอบจากปากของแม แตอิงค
สามารถคนหาคำตอบไดจากการเรียนรูและเขาใจดวยตนเอง เพราะเมื่อกระบวนการวิจัยทำให
แมเปลี่ยน เมื่อแมเปลี่ยนอิงคก็เปลี่ยน และเมื่ออิงคและเพื่อนเปลี่ยนชุมชนแพรกหนามแดงก็
จะเปลี่ยนแปลงดวยความรวมมือของพวกเราทุกคน”

โครงการวิจัย กระบวนการจัดสวัสดิการที่สอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชน
ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่น
สริดา บัวจันทร
โทร. 08-2254-0848
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สถาบันเสริมสรางการเรียนรู
เพื่อชุมชนเปนสุข (สรส.)

สรส. การเรียนรูเพื่อชีวิต
และงานที่ดีขึ้น

สถาบันเสริมสรางการเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข (สรส.) เปนหนวยงาน ภายใตมูลนิธิชุมชน
ทองถิ่นพัฒนา (สทพ.) กอตั้งเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2549 เพื่อสืบสานการดำเนินงานตอจาก
โครงการเสริมสรางการเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข ที่ไดรับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งได
สิ้นสุดลงแลว
สรส. มีบทบาทเสริมสรางการเรียนรู เพื่อหนุนเสริมศักยภาพของคนทำงาน/แกนนำ
ทั้งในระดับกลุม ชุมชน องคกร สถาบัน เครือขาย โดยใชหลักการ/เครื่องมือการจัดการ
ความรู (Knowledge Management / KM) รวมถึงการประยุกตใชแนวคิด ทฤษฎีการเรียน
รูอื่นๆ รวมดวย เพื่อจัดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ใหเกิด
การเรียนรูอยางมีความสุขและมุงหวังใหมีการนำไปใชใหเกิดประโยชนทั้งในแงของชีวิตการงาน
ยกระดับการเรียนรูของตน และการอยูรวมกันอยางเปนสุข
กลุมเปาหมายในการทำงานของ สรส.
กลุม เปาหมายในการทำงาน ไดแก กลุม บุคคล แกนนำ ทีอยู
่ ใน
 กลุม องคกร สถาบันตางๆ
ของทองถิ่น อาทิ บาน – วัด – โรงเรียน – องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบต./เทศบาล) สถาบัน
การศึกษา องคกรชุมชน/องคกรภาคประชาสังคม คนทำงานทางสังคม บัณฑิตคืนถิ่นหรือลูก
หลานของชุมชน ซึ่งถือเปนแกนหลักในการขับเคลื่อนกระบวนการที่วางอยูบนพื้นฐานของการ
พิจารณาถึงศักยภาพหรือทุนเดิมทีมี่ อยู ตลอดจนสถานการณความเคลือ่ นไหวตางๆ ทีเกี
่ ย่ วของ
เพื่อเชื่อมโยงมาสูการเรียนรูและการสรางสรรคชุมชนทองถิ่น
กระบวนการหรือวิธีการทำงานของ สรส.
ในการดำเนินงาน สรส. ใชวิธีการเขาไปเปนเพื่อนชวนคิด ชวนเขารวมกระบวนการที่
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เปนการเสริมสรางความรูใหม
 ๆ เพือ่ ปรับกระบวนคิด สรางแรงบันดาลใจในการเรียนรู ชวนทดลอง
ปฏิบตั ิใหสัมผัสผล โดยเริม่ จากเรือ่ งใกลตัว หรือบนภารกิจงานทีแต
่ ละคนรับผิดชอบอยู โดยเนน
ใหเกิดการเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติ (learning by doing) ทั้งกอนทำ ระหวางทำ และภายหลัง
ปฏิบัติ ยังมีการชวนถอดบทเรียน เพื่อการเรียนรูและพัฒนางานใหดีขึ้น
รวมทั้งชวนใหนำเรื่องราวประสบการณดีๆ จากการทำจริง มาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน ทั้ง
ในกลุม ขามกลุม ขามพื้นที่ เพื่อขยายเครือขายการเรียนรูใหกวางขวางออกไป และใหเกิดการ
ไหลเทของประสบการณ ความรู จากการปฏิบัติของคนทำงาน ซึ่งมุงไปสูผลทั้งในดานการตอบ
สนองเปาหมายชีวติ ดานใน การเพิม่ ขีดความสามารถในการทำงาน การรวมกันสรางสรรคระบบ
งานที่มีจิตวิญญาณการพัฒนาคนขององคกร/ชุมชน ใหมีทักษะการเปนผูเอื้ออำนวยการเรียน
รูและบันทึกความรูที่มาจากการทำงานของตนได รวมทั้งทักษะที่จำเปนอื่นๆ ซึ่งสามารถนำไป
ขยายผลในกลุม/องคกรของตนได
ทีสำคั
่ ญ กระบวนการทำงานดังกลาวเทากับเปนการหนุนเสริมใหเกิด กลไกหรือความเปน
สถาบัน จัดการความรูชุ มชนทองถิน่ ทีจะ
่ ทำหนาทีเสริ
่ มสรางการเรียนรู จัดการความรูของ
 ชุมชน
ทองถิ่นอยางตอตนเองเพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน มีการสรางการเรียนรูรวมกัน อันจะนำมาซึ่ง
การพอกพูนพลังปญญา ทำใหเขาถึงความจริง ความดี ความงาม นำไปสูการคลี่คลายปญหา
การสรางสรรคชุมชน และการอยูรวมกันอยางเปนสุข
เปาหมายในการพัฒนากลุมเปาหมายในระดับตางๆ
สรส.มีเปาหมายในการเสริมสรางการเรียนรูตอกลุมเปาหมายใน 3 ระดับคือ
- ระดับบุคคล : มุงพัฒนาตนเอง เพิ่มศักยภาพในการเรียนรู เพิ่มขีดความสามารถในการ
ทำงาน เกิดการเรียนรูที่สมดุล (ทั้งภายในและภายนอก) มีความสุขในชีวิตและการทำงาน
- ระดับองคกร/ชุมชน : มุงพัฒนาคนขององคกร/ชุมชน ใหมีทักษะเปนผูเอื้ออำนวยการ
เรียนรู (Knowledge Facilitator) สามารถจัดกระบวนการเรียนรูใหกับกลุมเปาหมายของตนได
- ระดับเครือขาย : มุงยกระดับการเรียนรู ความรู ตามประเด็นเนื้อหา สนับสนุนใหกลุม
หรือองคกรที่ทำงานลักษณะเดียวกัน เชื่อมโยงเปนเครือขายในการทำงาน และสนับสนุนใหมี
การนำความสำเร็จของคนที่ทำงานเรื่องเดียวกัน ที่อยูขามกลุม ขามพื้นที่มาแบงปนกันในตลาด
นัดความรู เชน เครือขายผูนำ อบต. เครือขายครู เครือขายเด็กและเยาวชน เปนตน
ยุทธศาสตรและแนวทางการดำเนินงานของ สรส.
1. สนับสนุนใหเกิดกลไกหรือสถาบันการจัดการเรียนรูชุมชนทองถิ่นที่เขมแข็ง
• เอื้ออำนวยใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของกลุมแกนนำ ใหมีขีดความสามารถและ
ทักษะในการคิด วิเคราะห วางแผน รวมทั้งการถอดบทเรียน/ความรูจากการปฏิบัติจริง โดยให
มีประสบการณบนฐานงานของตนเอง เพื่อพัฒนางาน พัฒนาการเรียนรู และสามารถออกแบบ
กระบวนการเรียนรูเพื่อเสริมศักยภาพของกลุมที่ตนเกี่ยวของได
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• หนุนเสริมศักยภาพกลุมแกนนำ ในฐานะที่เปนตัวคูณขยายผลการเรียนรูใหเกิด “ผูนำ
การเปลี่ยนแปลง” ในกลุม ชุมชน องคกรที่ตนสังกัดอยู โดยเปดโอกาสสูการเรียนรูใหมๆ เปน
ระยะๆ อยางตอเนื่อง การเปนกัลยาณมิตรใหคำปรึกษา-เสริมกำลังใจ และมีระบบการบริหาร
งานแบบมีพี่เลี้ยงระดับพื้นที่
2. สรางองคความรูจากการดำเนินงาน
• สงเสริมใหมีการบันทึก ประมวลความรูจากการปฏิบัติงานจริง ของคนทำงานภายใต
การดำเนินงานโครงการตางๆ ของ สรส. เพื่อเปนฐานในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานให
บรรลุเปาหมาย
• สนับสนุนใหมีการสรางองคความรูจากการทำงาน เพื่อนำไปเปนฐานในการกำหนด
นโยบายสาธารณะระดับทองถิ่น (ทิศทางหรือแนวทางที่สังคมชุมชนโดยรวมเห็นวาควรที่จะ
ดำเนินการไปในทางนั้น) ที่เอื้อตอการสรางสรรคชุมชนในดานตางๆ เชน การกำหนดไวใน แผน
อบต. เปนตน
3. พัฒนาความรวมมือเปนเครือขายการเรียนรู เพื่อหนุนเสริมพลังซึ่งกันและกัน
• ประสาน เชื่อมโยง ผูรู และแหลงเรียนรูตางๆ รวมทั้งกลุม/องคกรที่เกี่ยวของ ใหเขามา
สนับสนุนกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำ/กลุมเปาหมาย
• เสริมสรางเครือขายการเรียนรู ทั้งการเรียนรูของภาคีตางๆ โดยใชพื้นที่เปนตัวตั้ง และ
การเรียนรูเชิงประเด็นเนื้อหา ขามกลุม ขามพื้นที่ของคนที่ทำงานในเรื่องเดียวกัน ในรูปแบบ
“ตลาดนัดความรู” เพื่อเปดพื้นที่ของการเรียนรู เชื่อมคนเขาหากัน อันจะเปนประโยชนตอการ
ยกระดับความรู สรางมูลคาเพิ่มของความรู และขยายผลการเรียนรู แกผูที่สนใจนำไปประยุกต
ใชอยางไดผล
4. การบริการวิชาการและสารสนเทศ
• ฝกอบรมหลักสูตรการจัดการความรู และการเสริมสรางการเรียนรูที่เหมาะสมกับกลุม
เปาหมาย
• ผลิตและเผยแพรชุดความรู ชุดเครื่องมือการเรียนรู ในรูปสื่อวีดีทัศนและสิ่งพิมพ เพื่อ
สนับสนุนกระบวนการเรียนรูของกลุมเปาหมายและผูสนใจทั่วไป
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“บานใหมรุง ทวี” ชุมชนคนมง ตัง้ อยูหมู
 ที ่ 12 ตำบลทุง กลวย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
ทีตั่ ง้ ของหมูบ านมงแหงนีเป
้ นทีร่ าบ ไมเหมือนชุมชนมงทีอื่ น่ ทีตั่ ง้ อยูบน
 ทีสู่ ง เพราะคนมงทีนี่ ย่ าย
มาจากศูนยอพยพอำเภอภูซาง สภาพของหมูบ า นจึงเหมือนคนพืน้ เมืองทัว่ ไป ตัวบานทีสร
่ างแบบ
ถาวรกันมากขึ้น โดยใชปูนและอิฐบลอก แตที่ตางไปจากหมูบานคนพื้นเมืองคือ แมบาน และ
ผูหญิงสูงวัย นั่งกมหนากมตาปกผาลายพื้นเมืองของชาวมงหนาบานของตนเอง บางคนก็มา
นั่งปกผาดวยกันพูดคุยกันไปเปนอยางนี้ทุกวัน ผาปกมงถูกสงไปขายทั้งตลาดในเมืองไทย และ
ตางประเทศโดยเฉพาะประเทศสหรัฐ
“อง แซสง” เด็กชายชาวมงบานใหมรุงทวี วัย 13 ป กำลังเรียนอยูชั้น ม.1 โรงเรียนบาน
รองสาน โรงเรียนขยายโอกาสที่อยูไมไกลจากตำบลทุงกลวยเทาไรนัก องมีพี่นอง 3 คน พี่สาว
มีครอบครัวและยายออกไปอยูที่อื่น องเปนบุตรคนที่ 2 และมีนองสาวอีกหนึ่งคนเรียนอยูใน
โรงเรียนบานกอนอย
ในโรงเรียนบานรองสาน องเปนหนึ่งใน 25 คนที่รับบทบาทเปนกรรมการสภานักเรียน
แบงหนาทีกั่ นดูแลกิจกรรมตางๆ ในโรงเรียน โดยองจะรับผิดชอบในเรือ่ งการดูแลนองๆ ทำความ
สะอาดโรงเรียน และกิจกรรมหนาเสาธงของชั้น ม.1 โดยคุณสมบัติที่เขาไดรับการคัดเลือกจาก
คุณครูใหเปนกรรมการ มาจากการที่เขาเรียนเกง มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ขยัน ตั้งใจเรียน
ซึ่งในการทำหนาที่นี้บางครั้งเขาตองพบกับปญหาเชน คนไมเชื่อฟงเขาจึงตองเขาพบคุณครูเพื่อ
ขอคำปรึกษาวาจะทำอยางไร โดยคุณครูก็จะลงมาชวยคุมเปนบางครั้ง
องบอกวาเมื่อจบชั้น ม.3 เขาจะไปศึกษาตอที่โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ในแผนการเรียน
วิทย – คณิต ดวยความฝนวาอยากเปน “เภสัชกร” เพราะวาอยากรูเรื่องยาเพื่อนำมารักษา
ผูปวย โดยมี “แรงบันดาลใจ” มาจากความชอบสวนตัว เขาบอกวาถาเรียนหมอแลวเขารูสึก
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เหมือนวาเขาไดอยูกับเชื้อโรค ซึ่งเขาไมชอบ แตถาเรียนดานเภสัชที่ตองอยูกับยา ซึ่งก็สามารถ
รักษาคนใหหายจากโรคไดเหมือนกัน เขาจึงอยากเปนเภสัชกร และถาเรียนจบแลวเขาจะกลับ
มาทำงานในโรงพยาบาล
องเริ่มทำกิจกรรมกับโครงการพัฒนาเด็กเปยมสุข คริสตจักรบานใหมรุงทวีที่มีผูใหญใจดี
คือ อาจารยสงวน ชัยธิ เปนผูจัดการโครงการฯ มีทีมงานชวยกันจัดการเรียนการสอนเสริมให
กับเด็กๆ บานใหมรุงทวี ซึ่งองไดมาตั้งแตเรียนชั้น ป.3 เปนเวลา 5 ปที่เขาไดมาศึกษาเรียนรูเพิ่ม
เติมกับโครงการพัฒนาเด็กเปยมสุข เปนประจำทุกเสาร และตอนเย็นหลังเลิกเรียน ทำใหเขาเขา
มามีสวนรวมในการทำกิจกรรมรวมกับโครงการฯ อยางตอเนื่อง และสนใจในการพัฒนาทักษะ
ดานอาชีพ การทำขนม การเลนดนตรี (ไวโอลิน) จนอาจารยสงวนเห็นแวว จึงหนุนใหขึ้นมาเปน
แกนนำ ใชวิธีการมอบหมายงานใหทำงานจิตอาสาในเรื่องเล็กๆ กอน เพื่อดูในความรับผิดชอบ
และการมีวินัยในการทำงาน เชน ลางจาน ลางหองน้ำ ทำความสะอาดหองเรียน ฯลฯ สงผลให
เด็กชายตัวนอยที่ขี้อาย ไมกลาพูด ไมกลาถาม ไมกลาคุย กลายมาเปนคนที่มีความกลามากขึ้น
เปนแกนนำรุนพี่ในการทำกิจกรรมของโครงการฯ เชน นำสวดมนต เปนพิธีกรงานคริสตมาสที่
โบสถ โดยทุกวันเสารเขาจะพานองๆ ในโครงการทำกิจกรรมทำความดีเชน เก็บขยะ สวนวัน
อาทิตยไปนมัสการพระเจารวมกันที่โบสถ
นอกจากนี้องยังไดเขารวมในกิจกรรมกับกลุม เยาวชนในระดับตำบล โดยเปนตัวแทนของ
โครงการพัฒนาเด็กเปย มสุข เขารวมทำกิจกรรมพัฒนาศักยภาพในโครงการคิดดี ทำดีเพือ่ ตนเอง
เพื่อครอบครัว และเพื่อชุมชนที่จัดโดยสถาบันเสริมสรางการเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข มาตั้งแตป
2552 และเขารวมอยางตอเนือ่ งในป 2553 ซึง่ ในป 2552 มีการจัดทำโครงงานประกวด มีอาจารย
สงวน และพี่ๆ ในโครงการพัฒนาเด็กเปยมสุขเปนที่ปรึกษา คอยใหคำแนะนำในการคิด และทำ
โครงงาน องและเพื่อนๆ ไดนำเสนอโครงงานแสงสวางแหงชีวิต ซึ่งเปนการฝกทำโคมไฟ
เพื่อนำไปขาย และนำเงินสวนหนึ่งไปซื้อหนังสือใหแกหองสมุดโรงเรียนบานกอนอย ถึง
แมกิจกรรมนี้จะเปนกิจกรรมเล็กๆ แตองกลาววา กิจกรรมนี้ไดสรางสิ่งดีๆ ที่ยิ่งใหญตอ
ตนเอง ครอบครัว และชุมชน
“เมื่อ กอน ผม ได ฝก ทักษะ ทาง ดาน
อาชีพ เชน การ เลน ดนตรี การ ทำ ขนม
เบ เก อรี่ ถือ เปนการ เพิ่ม ทักษะ แก ตนเอง
และ มี ราย ได เลี้ยง ดู ตัว เอง และ ครอบครัว
แตเมื่อไดมาประดิษฐโคมไฟใหชาวบานใน
ชวงคริสตมาส พวกเรามีทักษะการทำงาน
กลุม ฝกความสามัคคี สวนครอบครัวและ
ชุมชน ก็ไดประโยชนจากการใชโคมไฟในการ
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ประดับตนคริสตมาส ไมตองเสียเงินซือ้ เพราะพวกเราทำเองได และภาคภูมใิ จทีโคม
่ ไฟของพวก
เราชวยสรางแสงสวาง ความสวยงามในเทศกาลคริสตมาส ซึ่งเปนเทศกาลที่สำคัญของชุมชน”
การเขารวมโครงการคิดดี ทำดีเพื่อตนเอง เพื่อครอบครัว และเพื่อชุมชน ในป 2552 ได
เปลี่ยนแปลงตัวเขา ในหลายๆ ดาน
“การทำโครงงานนี้ ไมใชแคการทำแลวประกวด แตพวกเราไดมีโอกาสอบรมเสริมศักยภาพ
ในหลายๆ ดาน เริม่ ตัง้ แตทักษะการคิดโครงงาน การเขียนโครงงาน การจัดทำแผน การจดบันทึก
การแลกเปลีย่ นเรียนรู และการนำเสนอโครงงาน ผมสังเกตวาเพือ่ นหลายคนทีเคย
่ ขีอาย
้ ไมกลา
พูด ก็มีความกลาแสดงออก พูดเกงมากขึ้น มั่นใจในตัวเอง ที่สำคัญพวกเราไดพบเพื่อนใหม ได
เรียนรูการจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชน ความมั่นใจเกิดจากการไดฝกการเปนแกนนำ
เริ่มจากการนำนองๆ เลนเกมในทุกวันเสารที่โบสถ เมื่อกลายมาเปนพิธีกรเลยรูสึกมั่นใจและ
กลาพูด”
ป 2553 องและเพื่อนในโครงการพัฒนาเด็กเปยมสุข ไดเขารวมเวทีพัฒนาศักยภาพที่จัด
โดย สรส. รวมกับเพื่อนๆ จากตำบลอื่น ทำใหไดเรียนรูในเรื่องใหมๆ เพิ่มมากขึ้น ไดรูจักเพื่อน
ตำบลอืน่ และมีความคุน เคยกับพีๆ
่ ในตำบลทุง กลวยแนนแฟนมากขึน้ และความรูที ได
่ จาก สรส.
องไดนำมาใชในการฝกการตรงตอเวลา ความรับผิดชอบ เชน เปนแกนนำนำนองๆ เปนพิธกี ร นำ
นองเลนเกม และรองเพลง เปนตน เชน ในเวทีสันทนาการเพื่อการเปลี่ยนแปลง องไดนำความรู
และทักษะที่ไดมาออกแบบทำกิจกรรมกับนองในโครงการฯ 2 ครั้ง นองๆ สวนใหญจะชอบมาก
แตก็มีบางสวนที่ไมยอมเขารวม ตอนกลับมาจากคายไดฝกซอมกับครูเอม ซึ่งเปนครูสอนดนตรี
นององจะเปนคนรอง ใหครูเอมเลนกีตาร กอนทำกิจกรรมจะมีการซอมเตน รองเพลง เพื่อให
รูปแบบของกิจกรรมจะไดออกมาดีไมติดขัด
หากถามวากิจกรรมใดที่องทำแลวมีความภูมิใจและมีความสุข เขาบอกวาคือ การไดเปน
พิธีกร เพราะตองมีการฝกพูดใหเกง ใหถูก ใหคลอง ใหชัด ซึ่งในงานคริสตมาสปที่ผานมา (2552)
เขาไดเปนพิธีกร ซึ่งเขารูสึกตื่นเตนมาก แตก็พยายามฝกพูดเพื่อใหเปนธรรมชาติมากที่สุด เมื่อ
วันงานจริงมาถึง เขาก็สามารถทำไดดี จึงรูส กึ
ภูมิใจมาก และในงานคริสตมาสปที่ผานมา
เขาไดเปนพิธกี รอีกครัง้ และครัง้ นีเขา
้ สามารถ
ทำไดดีมากขึ้น มีความตื่นเตนนอยลง
องบอก วา การเขารวมโครงการ กับ
สรส . ทำให เขา ได ฝก ความ กลา แสดงออก
กลาคิด กลาพูด สามารถเปลี่ยนมุมมอง มี
ความเปนผูนำมากขึ้น รูจักนำนองๆ ฝกให
นองๆ กลาแสดงออก และวางแผนเปาหมาย
64

พลังเยาวชน พลังทองถิ่น

ชีวิตของตนเอง ซึ่งความรูที่เขาไดรับมาทั้งหมดนั้น เขาไดนำมาสอนนองๆ และคนในครอบครัว
ดวย เพื่อใชเปนแนวคิดในการดำรงชีพตอไป

โครงการพัฒนาเด็กเปยมสุข คริสตจักรบานใหมรุงทวี
อง แซสง
หมู 12 ตำบลทุงกลวย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 56110
อ.สงวน ชัยธิ โทร. 08-6192-3357
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ยุวพุทธจิตอาสา
กับธรรมะสุขสันต

เด็กผูหญิงหนาตาใสๆ ใสแวนสายตาบอกแวววาเปนหนอนหนังสือและผูคงแกเรียนคน
นี้มีชื่อวา “ณัฐ” ณัฐธิณี อินทะเนตร เรียนอยูชั้น ม.5 โรงเรียนภูซางวิทยาคม จังหวัดพะเยา
เธอวางเปาหมายในอนาคตไววา ตองมีอาชีพที่สุจริต ตอบแทนผูมีพระคุณ และทำความดีโดย
ไมทำใหตนเองและผูอื่นเดือดรอน
ณัฐไดรวมกลุมกับเพื่อนในตำบลที่เรียนโรงเรียนภูซางวิทยาคม ใชชื่อวา “ยุวพุทธจิต
อาสา” เขามาชวยเหลือดานกิจกรรมสันทนาการ และสอนเด็กเล็กในโรงเรียนพุทธศาสนาวัน
อาทิตย วัดกอซาว นอกจากนี้ยังทำเปนโครงงาน “ยุวพุทธพันธุแท” โครงงาน “จิตอาสานำ
ธรรมสูนอง” สงเขาประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ กลุมกัลยาณมิตรเพื่อการเสริม
สรางเครือขายวิถีพุทธ (กคพ.) อีกดวย
ณัฐเปนคนที่มีอุปนิสัยเงียบๆ ไมคอยพูด ขี้อาย ไมมีความมั่นใจในตัวเอง แตหลังจากที่
เธอไดมาทำงานกับพระอาจารยและเพือ่ นๆ เพือ่ สอนธรรมะใหแกนองๆ ทุกอาทิตย เธอพบการ
เปลี่ยนแปลงในตัวเองหลายอยาง
“มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น เพราะตองเปนผูนำสันทนาการใหนองๆ เมื่อเห็นนองมี
ความสุขกับสิง่ ทีเรา
่ ทำยิง่ ทำใหเกิดความมัน่ ใจมากขึน้ และเมือ่ มีความมัน่ ใจความกลาแสดงออก
การกลาพูดก็ตามมา ความขี้อายเปนคนไมคอยพูดเริ่มลดและหายไป”
ยอนกลับไปเมื่อณัฐอายุได 10 ขวบเมื่อครั้งที่เธอเรียนอยูชั้น ป.3 เธอมีโอกาสไดเขามา
เรียนนักธรรมที่ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดกอซาว ที่นี่มีกิจกรรมการเรียนการ
สอนหลายอยาง เธอบอกวาตอนนั้นเธอไมรูวาเหตุใดตองมาเรียน รูแตเพียงวามาแลวมีความ
สนุกสนาน ไดเลนเกม ไดของรางวัลมากมาย และในที่สุดเธอก็เรียนจบไดนักธรรมเอก และมี
ความคิดกับตัวเองวา “เราเรียนนักธรรมชัน้ ตางๆ ไปทำไม เรียนเพือ่ นำไปสอบและเอาใบประกาศ
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เพียงเทานั้นหรือ?” มันเปนคำถามที่ถามย้ำตัวเองไปมาครั้งแลวครั้งเลา ในที่สุดมันคือคำถามที่
จุดประกายทำใหณัฐไดครุนคิดและชักชวนเพื่อนๆ ในกลุมเดียวกันมาชวยงานพระอาจารยทีวั่ ด
กอซาวในเวลาตอมา
เมื่อไดมีโอกาสมารูจักกับ “โครงงานคุณธรรม” เมื่อป พ.ศ. 2549 ตอนนั้นเธอเขาใจ
เพียงวาเปนการทำความดี แลวก็จะนำไปแขงขันกันเพื่อใหไดรางวัลและชื่อเสียงเทานั้น แตพอ
มาถึงป 2551 เธอและเพื่อนๆ ไดทำโครงงาน โดยใชชื่อกิจกรรมวา “ยุวพุทธพันธุแท” โดยมี
พระอาจารยหนุย ฐิติสัมปญโน และอาจารยภมรวรรณ รัตนไพศาลกิจ กลุมสาระสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรมคุณครูที่โรงเรียนภูซางวิทยาคม เปนที่ปรึกษาหลัก ทำใหเธอและเพื่อนๆ
ไดเรียนรูการทำความดีเพื่อผูอื่นตั้งแตครั้งนั้นเปนตนมา
ในป 2552 ณัฐและเพือ่ นๆ ไดตอยอดกิจกรรมจากปทีผ่ านมา ไดเปลีย่ นชือ่ มาเปน “โครง
งานจิตอาสานำธรรมสูน อง นำนองสูชุ มชน” โดยสวนหนึง่ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ และ
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ ภายใตแนวคิด “คิดดี ทำดี เพื่อตนเอง เพื่อครอบครัว และเพื่อ
ชุมชน” จากสถาบันเสริมสรางการเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข และมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคาร
ไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
รูปแบบของกิจกรรมของกลุม ยุวพุทธจิตอาสา เปนกิจกรรมสันทนาการทีสอด
่ แทรกธรรมะ
ในวันอาทิตย เชน กิจกรรมนองขอมาพี่จัดให กิจกรรมพี่รองนองเตน ผานศิลปะ ดนตรี ละคร
ภาพวาด เปนตน จากการทำกิจกรรมรวมกับเพือ่ นๆ ในกลุม อืน่ ในตำบลผานเวทีพัฒนาศักยภาพ
3 ครั้ง และมหกรรมวันเด็กตำบลทุงกลวย นับเปนการเปดตัวให “ยุวพุทธจิตอาสา” ไดเปนที่
รูจักของคนในตำบลมากขึ้น และไดตอยอดมาจนถึงปจจุบัน
รูปแบบของกิจกรรมจะใชธรรมะสอดแทรกกิจกรรมสันทนาการ ที่ชวยสรางการเรียนรูกับ
เด็กๆ ไดแก ดนตรี นิทาน 3 มิติ ละคร ศิลปะภาพวาด และเกมธรรมะ ซึง่ ทุกกิจกรรมจะสอดแทรก
ธรรมะที่เขาใจงาย และเหมาะสมกับวัยของเด็กๆ รวมถึงการใชขนม ของรางวัลมาเปนเทคนิคที่
ลอเด็กใหมาทำความดี โดยหลักการที่นำมาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูใหกับเด็กๆ คือ การ
ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง เชน กิจกรรมรูเขา
รูเรา (วาดภาพเพื่อนของฉัน) วาดภาพจาก
คำคม (คำคมที่ประทับใจ) เลานิทานสาน
สัมพันธ นอง พี่ ฮีโร ของ ผม / หนู (บุคคล ใน
พุทธประวัติที่ฉันชอบ) เปนตน
โดยมีผูที อยู
่ เบื
 อ้ งหลังของความสำเร็จ
ของยุวพุทธจิตอาสา สวนหนึ่งมาจากความ
มุง มั่น ของ พระ อาจารยหนุย ฐิติ สัมปญ โน
เจาอาวาสวัดกอซาว ที่ตองการเห็นเด็กและ
67

มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2 แบงปน เพื่อเปลี่ยนแปลง

เยาวชนที่ประสบผลสำเร็จในเรื่องตางๆ กลับมารวมตัวกันเพื่อเปนวิทยาทานในการทำกิจกรรม
พี่สอนนอง ชวยแนะนำนองๆ ชวยสอนพิเศษใหกับนองๆ ในการไปสอบเรียนตอใหประสบ
ผลสำเร็จเหมือนกับตนเอง และรวมตัวกันเพื่อชวยสังคม พระอาจารยหนุยกับการสงเสริม
บทบาทของเยาวชนในการนำความรู ความดีสูเด็ก ครอบครัว และชุมชน โดยเปดพื้นที่ผาน
โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ที่มีเด็กมาเรียนลดนอยลงเรื่อยๆ ดวยการสอดแทรกธรรมะ
นันทนาการของกลุม ยุวพุทธจิตอาสา ตำบลทุง กลวย ถือเปนมิตใหม
ิ ของการสอนพุทธศาสนาใน
วันอาทิตยอีกรูปแบบหนึ่ง ที่เกิดขึ้นจากพลังของเยาวชนในชุมชนทองถิ่น
หลังจากรวมกิจกรรมกับ สรส. ณัฐเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเองหลายอยาง เชน มีภาวะ
ความเปนผูนำมากขึ้น รูจักปรับตัวใหเขากับผูอื่น เปนผูนำสันทนาการที่ดี เธอบอกวา กิจกรรม
สันทนาการ คือ “เครื่องมือ” สรางความสัมพันธที่ดีที่สุด
สวนเพือ่ นๆ ในกลุม ณัฐสังเกตไดถึงการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของเพือ่ นหลายอยาง เชน
ตืน่ เชามากขึน้ ไมเลนเกม ไมติดเกม ไมติดละคร ชวยเหลือคนอืน่ สามารถแบงเวลาในการปฏิบตั ิ
กิจกรรมกับเวลาเรียนไดเปนอยางดี ผลการเรียนดีขึ้นมาก เนื่องจากทุกคนมีความรับผิดชอบใน
การทำงานและการเรียนมากขึ้น มีวินัยในตนเองมากขึ้น มีความคิดเปนผูใหญมากขึ้น มีสมาธิ
พื้นฐานทางจิตใจและอารมณดีขึ้น มีการวางแผนกันอยางเปนระบบมากขึ้น และยังสามารถนำ
โครงงานไปใชในวิชาเรียนไดดวย เชน นำกิจกรรมไปเลนกับเพื่อนในชั้นเรียน
เธอบอกวา การทำโครงงานที่ผานมาถือเปนการฝกทักษะในดานตางๆ ใหกับเธอ ทั้ง
ทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียน แตสิ่งที่ไดรับนอกเหนือจากนั้นคือ ความมั่นใจใน
ตนเอง นอกจากนี้เธอยังไดเรียนรูเรื่องกระบวนการทางความคิด และเขาใจตัวเองมากขึ้น โดย
เธอไดรับมอบหมายงานมากขึ้น สงผลใหเธอมีเวลาสวนตัวนอยลง แตเธอก็บอกวา คุมคาเมื่อ
เปรียบเทียบกับสิ่งที่ไดรับ คือ ประสบการณ ความรู มิตรภาพที่ดีจากเพื่อนๆ ทั้งในและนอก
พื้นที่ รวมถึงคนรอบขาง

กลุมยุวพุทธจิตอาสา
ณัฐธิณี อินทะเนตร
โทร. 08-2188-11120
E-mail : nutneeinnat@hotmail.com และ yoowapoot@hotmail.com
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วรรินทร โสภา หรือ “โอ” สาวนอยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เธอเติบโตมาในครอบครัวเกษตรกรเหมือนกับเด็กในชนบททั่วไป พอแมทำนาปลูกขาว
ปลูกผักเลีย้ งปลา มีบางเวลาทีต่ องอยูกั บตาและยาย เมือ่ พอแมตองไปทำงานรับจางในเมืองหลัง
ฤดูเก็บเกีย่ ว มันจึงกลายมาเปนความใฝฝน ของเธอทีอยาก
่
จะเห็นครอบครัวมาอยูกั นอยางพรอม
หนาพรอมตา รวมกันพลิกฟนแผนดินที่ไดรับตกทอดมาตั้งแตปูยาตายายใหอุดมสมบูรณ
หลังจากเขารวมกระบวนการเรียนรูกับศูนยเรียนรูชาวดิน และสถาบันยุวโพธิชนมาอยาง
ตอเนื่องตั้งแตป 2548 ปจจุบันเธอไดเขามาทำงานเปนอาสาสมัครใหกับศูนยเรียนรูชาวดิน เธอ
เปนแกนนำหลักสำคัญคนหนึง่ ของบานโคกกลาง ตำบลหวาทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน
ทีร่ วมกับเพือ่ นๆ นองๆ ขับเคลือ่ นงานกิจกรรมในชุมชน มีทัง้ กิจกรรมพัฒนาชุมชนทีมุ่ ง เนนไปสู
ความยัง่ ยืน ไมวาจะเปนเรือ่ งการสงเสริมใหชาวบานหันมาทำเกษตรอินทรีย สรางอาหารในชุมชน
และการพัฒนากองทุนชุมชน อยางเชน กลุม ออมทรัพย และการทำสหกรณรานคา เพือ่ จำหนาย
ผลผลิตของชุมชน และกิจกรรมทีมุ่ ง เนนการสรางกระบวนการเรียนรูให
 นองๆ เชน โครงการคิดดี
ทำดี และการจัดกิจกรรมทีทำให
่
พวกเขาไดเรียนเกีย่ วกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน ทัง้ ในดาน
การทำมาหากิน วิถีชีวิต และประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น ซึ่งเปนโครงการที่ไดรับการสนับสนุน
จากมูลนิธิสยามกัมมาจล และสถาบันเสริมสรางการเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข
เธอ จึง มี หลาย บทบาท ที่ เขาไป เกี่ยวของ เชน เปน ผู ประสาน งาน เพื่อ ทำให กิจกรรม
ขับเคลื่อนไปได ดูแลงบประมาณของโครงการครอบครัวพระโพธิสัตว ซึ่งเปนโครงการที่สงเสริม
ใหครอบครัวเธอ และชาวบานกลุมหนึ่งไดสรางความมั่นคงดานอาหาร เปนเลขานุการกลุม
ออมทรัพย คอยทำหนาที่ดูแลเรื่องเอกสาร จดบันทึกการประชุม และชวยดูแลระบบบัญชี
ของกลุมออมทรัพย บทบาทหนาที่ดังกลาวทำใหเธอตระหนักเห็นคุณคาของตนเอง ที่ไดดูแล
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ครอบครัว พรอมไปกับการไดทำงานรับใชถิน่ ฐานบานเกิดของตนเอง อีกทัง้ ทำใหคนพบศักยภาพ
ของตนเองบางดานที่เธออาจจะไมเคยเห็นมากอน เชน การเขาชุมชน การเขาไปพูดคุยกับคน
เฒาคนแกในชุมชนเพื่อสืบคนความรูเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น และชักชวนใหเขามา
รวมกิจกรรมที่กลุมเยาวชนกำลังขับเคลื่อนกันอยู ทำใหเธอรูสึกไดถึงความรักความเอ็นดูของ
คนในชุมชนที่มีตอตัวเธอ เมือ่ เธอขอรองหรือขอความชวยเหลือก็จะไดรับการตอบรับเปนอยางดี
จากทีเคย
่ รูส กึ แบงแยกคนในชุมชนออกเปนกลุม ตางๆ ก็หายไป ตอนนีมี้ แตความเปนพีน่ องของ
คนในชุมชนเขามาแทน
การไดมีสวนรวมในการขับเคลื่อนกิจกรรมของชุมชน ทำใหเธอเห็นการเติบโตของตนเอง
ทั้งในดานจิตใจ คือ ไดเห็นความเสียสละของตนเองเมื่อตองไปทำงานชวยเหลือคนอื่นๆ ใน
ชุมชน เธอบอกวา การไดชวยเหลือผูอื น่ ทำใหจิตใจของเธอออนโยนมากขึน้ เปนเงาตามตัว
ดวยเชนกัน นอกจากนี้เธอยังปรับตัวใหเขากับคนอื่นไดมากขึ้น เธอคิดวาสิ่งนี้เกิดจากการการ
ตัดสินคนอื่นและมองคนอื่นในแงลบนอยลง เธอยังรูสึกวาตนเองมีความขยันและมีความมุงมั่น
มากขึ้นในการทำงาน แมวางานจะหนักหรือเหนื่อยมากในบางครั้ง แตก็เปนความรูสึกที่เหนื่อย
กาย มากกวาเหนื่อยใจ พรอมทั้งเกิดแรงบันดาลใจอยากอยูในชุมชน เพราะมองวากิจกรรมที่
กำลังรวมกันทำนี้ จะเปนฐานสำคัญในการรองรับตนเองใหสามารถอยูรอดอยางมีความ
สุขในถิ่นฐานบานเกิดของตัวเอง
เธอมองวาการไดทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ ในชุมชน และการไดทำงานรวมกับพี่ๆ สถาบัน
ยุวโพธิชน เปน “เครื่องมือ” สำคัญที่ทำใหเธอไดฝกฝน “ทักษะ” ที่สำคัญของชีวิต ไมวาจะ
เปนการฟงอยางลึกซึ้งที่เกิดจากการรวมประชุมและอบรมอยูบอยครั้ง และมักจะถูกถามกลับ
จากพี่ๆ ถึงขอสังเกตและสิ่งที่ไดเรียนรู เธอจึงตองจดจอกับการฟงและการสังเกตมากขึ้น ทำให
เธอสัมผัสถึงความแตกตางการฟงแบบผาน และการ
ฟงที่ลึกซึ้งที่ไมใชแคไดยินเสียงและถอยคำที่สื่อออก
มา แตเราตองรูจ กั สังเกตสัญญาณเชิงซอนทีเกิ
่ ดขึน้ กับ
น้ำเสียง ทาทาง อาการที่อาจอยูเหนือคำพูดเสียดวย
ซ้ำ เธอเริ่มเรียนรูการวิเคราะหชุมชนจากการฟงพี่ๆ
วิเคราะห ทำใหเธอมองเห็นชุมชนตนเองในหลากหลาย
มิติมากขึ้น ไมใชแบนราบอยางที่เคยมอง
หลัง จาก นั้น เธอ ก็ เริ่ม ใช ขอมูล ที่ ตนเอง มี มา รวม
วิเคราะหบาง อานคนควาหาความรูเพิ
 ม่ เติมบาง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการเขียนซึ่งเคยเปนยาขมสำหรับเธอ กลับกลาย
เปนเครื่องมือที่ฝกใหเธอไดคิดใครครวญและเรียนรูไดลึก
และกวางมากขึ้น เพราะหลังจากทำกิจกรรมในชุมชนแลว
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ก็จะไดรับมอบหมายใหเขียนเรื่องเลาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผานมาแทบทุกครั้ง การไดมีโอกาสจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหกับนองๆ ในชุมชนในโครงการคิดดีทำดี และการเปนผูชวยกระบวนการ
ในการอบรมตางๆ ทำใหเธอไดฝกฝนการจัดกระบวนการเรียนรูควบคูไปดวย รวมถึงการจัดงาน
บุญประเพณีตามฮีตสิบสองทีแกน
่ นำเยาวชนตองเวียนกันมาเปนแมงานก็ทำใหเธอไดเรียนรูเรื
 อ่ ง
การบริหารจัดการ ซึ่งทาทายใหเธอตองดึงสิ่งที่ไดเรียนรูในเรื่องการทำงานอยางมีสวนรวมมาใช
กับของจริง และทุกครั้งที่ทำกิจกรรมก็จะมีการสรุปบทเรียนรวมกัน เพื่อนำความรูที่ไดมา
พัฒนาตอยอดในกิจกรรมอื่นๆ ตอไป โดยการสรุปสิ่งเหลานี้ทำใหเธอมองเห็นคุณคาแท
คุณคาเทียม ในการดำเนินชีวติ มากขึน้ เธอรูว าอะไรคือสิง่ ทีมี่ ประโยชนตอการดำเนินชีวติ และ
ไมมประโยชน
ี
ตอการดำเนินชีวติ ซึง่ เปนหลักคิดสำคัญทีเธอ
่ มองวา เราควรจะทุม เทพลังชีวติ ทีมี่
อยูไปกับเรื่องอะไร สิ่งที่ไมจำเปนและไมสำคัญจึงปลอยวางมันลงไดบาง
กิจกรรมกลุมออมทรัพย เปนกิจกรรมที่เธอรูสึกภูมิใจ แมวากลุมออมทรัพยเริ่มไดไมนาน
เธอรูส กึ วาไดทำงานกับชุมชนจริงๆ ไดคลุกกับกับปญหาและความทุกขยากของคนในชุมชนอยาง
ใกลชิด เชน ปญหาหนี้สิน ถาเปนการกูยืมนอกระบบ ดอกเบี้ยก็จะแพง และกลายมาเปนภาระ
ในที่สุด นอกจากนี้ยังเห็นผูคนเปลี่ยนแปลงที่เขามามีบทบาทในการทำงานเพื่อชุมชนมากขึ้น
เชน การที่กลุมแมบานมาเปนคณะกรรมการกลุมออมทรัพย จากคนที่ไมเคยทำงานเพื่อชุมชน
เลย แตพอไดเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการกลุม ออมทรัพย ทำใหเขาใจวาทำไมคนทำงาน
เพื่อชุมชนจึงมีนอย เพราะการทำงานกับชุมชนมันตองเสียสละเวลา ตองทุมเท ตองอดทน ทั้ง
แรงกายแรงใจในการทำงานรวมกัน
เธอบอกวาสิ่งที่เธอไดสูญเสียไป ทั้งเวลา ความทุมเท มันกลับไดรับผลตอบแทนที่คุมคา
จริงๆ เพราะไดกลายมาเปนสวนหนึ่งที่ชวยสรางฐานอาชีพใหกับคนในชุมชน มีสวนในการดูแล
สุขทุกขของพวกเขา เธอจึงบอกวา คุณคาของความเปนคนมันอยูตรงนี้เอง “มันตอยอดใหเรามี
ใจที่อยากจะเรียนรูกับมันจริงๆ และการที่เราไดทำงานกับผูคนทำใหฉันเองไดมีโลกใบใหญมาก
ขึ้น ที่วาใหญนี้เพราะเราไดมองเห็นคนอื่นดวย การที่ไดเสียสละเวลาที่อยูกับครอบครัว ดูหนัง
ฟงเพลง บางอันเราก็สามารถที่จะตัดสิ่งพวกนี้ออกไปไดเพื่อที่จะเพิ่มการทำงานใหกับตัวเอง
มากขึ้น และมันไมรูจักกับคำวาพอแตมันมาเพิ่มคำวาฉันตองทำใหดีที่สุด แมงานบางครั้งมันจะ
หนัก นอนดึก รูสึกเหนื่อย แตตัวเราเองรูสึกยอม ตองยอมเพื่อที่จะสรางงานใหมันเกิดขึ้นใหได
จากใจที่มันเคยเบื่อเคยขี้เกียจแตเมื่อเรารูวาสิ่งที่เราทำมันหมายถึงอะไร ทำเพื่อใคร เราอยาก
จะเห็นอะไร มันก็ทำใหอยากทำใหสำเร็จและดีที่สุด”
ศูนยเรียนรูชาวดิน บานโคกกลาง ตำบลหวาทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน
วรรินทร โสภา
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ชีวิต...ที่เลือกไดของ
“ศักดา เหลาเกตุ”

ศักดา เหลาเกตุ ชายหนุมแหงบานโคกกลาง วัย 22 ป ผานการเกณฑทหารและผานการ
บวชมาแลวศักดาในวันนีจึ้ งกาวขึน้ สูการ
 เปนแกนนำเยาวชนหรืออนาคตของหมูบ า นไดอยางเชือ่
มั่นในทิศทางและเปาหมายของตนเอง ศักดาเขารวมกระบวนการเรียนรูกับศูนยเรียนรูชาวดิน
ตั้งแตอายุ 16 ป แตกอนศักดาเปนเด็กขี้อาย ชอบเก็บตัวอยูในบาน กับการเรียนหนังสือเทานั้น
และดวยรางกายที่ผอมมากทำใหพอแมคิดวาศักดาไมคอยแข็งแรง จึงไมคอยไดใหชวยทำงาน
อะไร นาสำเนียงซึ่งเปนญาติของศักดาจึงไดชวนศักดามารวมกระบวนการเรียนรูกับศูนยเรียนรู
ชาวดิน หลังจากเขาเรียนจบชัน้ ม.6 เขาก็เลือกทีจะ
่ เรียนมหาวิทยาลัยเปดอยางมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ดวยเห็นวาครอบครัวฐานะไมคอยดี ไมอยากใหพอแมเปนหนี้
เพราะการเรียนของตนเอง ประกอบกับศักดาคนพบวาตนเองชอบการเกษตรทีพ่ อกับแมกำลัง
ทำอยู แตชวงเวลาทีผ่ านมาเขาไมคอยไดชวยพอแมทำงาน เขาจึงตองเริม่ เรียนรูการ
 ทำเกษตรกับ
พอแมใหม ศักดาพูดถึงการเรียนของตนเองวา “เรียนได 2 ปก็ลาออก เพราะรูสึกวาไมชอบแลว
หมดเงินไปเปลาๆ สอบก็ไมผาน เรียนไปก็ไมไดเอามาใชในชีวติ ไดทัง้ หมด เมือ่ เราเลือกทางเดินที่
ชัดเจนแลวไมจำเปนตองเอาเรื่องอื่นเขามาใหเราปวดหัว ทำในสิ่งที่เราเลือกใหเต็มที่เสียกอน”
เมื่อ ศักดา เลือก ทำ เกษตร ที่ บาน ทำให เขา มี เวลา ทำ กิจกรรม กับ นองๆ ที่ ศูนย เรียน รู
ชาวดิน เชน พานองศึกษาเรื่องการปลูกผัก เพาะเห็ด เลี้ยงปลาดุก คาขายในชุมชน ตลอดจน
การฝกรองหมอลำ จากการที่ไดฝกฝนการเปนยุวกระบวนกรจากสถาบันยุวโพธิชน เปนพี่เลี้ยง
ในคายทีศู่ นยเรียนรูชาว
 ดิน และมีโอกาสติดตามพีๆ
่ ในสถาบันยุวโพธิชนไปจัดกระบวนการเรียน
รูบอยๆ ทำใหศักดามีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูและสันทนาการไดสนุกตาม
รูปแบบของเขา นอกจากนี้ศักดายังไดพานองๆ ในชุมชนทำกิจกรรมการเรียนรูทุกเชาวันเสาร
ตอเนื่องจากโครงการคิดดีทำดีที่สนับสนุนโดย สรส. และมูลนิธิสยามกัมมาจลเมื่อป 2552 จนมี
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เด็กกลุม หนึง่ ประมาณ 15 คน ทีสนใจ
่ ติดสอยหอยตามศักดาทุกยางกาว เขารวมการเรียนรูอย
 าง
ตอเนื่อง และคนในชุมชนก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กกลุมนี้ดวย
ชวงเขาพรรษาป 2553 ศักดาไดตัดสินใจบวชพระเปนระยะเวลา 1 พรรษา (4 เดือน) และ
ไปฝกฝนตนเองกับพระอาจารยทีวั่ ดหวยกีวนาราม
้
การบวชครัง้ นีน้ าจะเปนสิง่ หนึง่ ทีช่ วยใหความ
สับสนในวัยหนุมของเขาคลี่คลายลง ศักดาไดมีโอกาสอยูกับตนเองอยางแทจริง ไดเห็นจุดแข็ง
จุดออนของตนเองชัดเจนขึ้น และจากการภาวนาอยูเสมอในชวงจำพรรษา ทำใหศักดามีความ
คิดที่ชัดเจนมากขึ้น หลังจากลาสิกขาบทแลวศักดาก็กลับมาทำกิจกรรมกับนองๆ และชุมชน
จนปจจุบันเขาสามารถเปนพิธีกรในงานของชุมชนได กลาเขาหาผูใหญมากขึ้น รวมทั้งเมื่อมี
พิธีกรรมตางๆ ในวัดในชุมชนศักดาก็มีสวนรวมไดอยางไมเคอะเขิน
ปจจุบนั ศักดาคนพบศักยภาพของตนเองในดานการถายภาพและตัดตอหนังสัน้ และ
นำมาใชในการสรางหนังสัน้ ของชุมชนหรือนิทานกอม ซึง่ เปนเรือ่ งเลาแบบพืน้ บาน มุขปาถะ
ทีมั่ กสอดแทรกเรือ่ งตลกขบขัน ลอเลียน/เสียดสีในเรือ่ งทางเพศ พระสงฆ ผูใ หญ ผูน ำ ผูมี อำนาจ
ในสังคม ซึง่ กลุม คนและเรือ่ งราวเหลานีไม
้ สามารถนำมาพูดไดในภาวะปกติ แตนิทานกอมจะเปน
ชองทางในการระบายภาวะที่ถูกกดทับ/เก็บกด โดยการทำใหเหมือนเปนเรื่องเลาปกติในชีวิต
ประจำวันของคนอีสาน โดยเขาฉายใหชาวบานดูครั้งแรกที่ลานวัดในงานอลังการอาหารพื้นถิ่น
เมื่อเดือนมกราคม 2554 และครั้งที่สองในงานบุญขาวจี่เดือนมกราคม ซึ่งสรางความพอใจให
กับเด็กเยาวชน พอแม และคนในชุมชนเปนอยางมาก
สิง่ นีทำให
้ ศักดาสนุกกับการอยูใน
 ชุมชนมากขึน้ และเมือ่ คนพบวาเด็กๆ ชอบการแสดง พอ
แมก็ชอบและดีใจที่ไดเห็นลูกหลานของตนเองกลาแสดงออก และไดออกสื่อตางๆ จึงสนับสนุน
ใหลูกหลานมารวมกิจกรรมมากขึน้ เปนเทาตัวจาก 15 คน เพิม่ เปน 35 คนในการเตรียมแสดงงาน
บุญมหาชาติ (บุญพระเวส) ศักดาจึงไดใชโอกาสนี้จัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับเด็กๆ เพื่อเปนการ
ฝกทักษะพื้นฐานในการแสดง ไดแก การฝกสติและสมาธิ (ใชนิ้ว 1 นิ้ว รักษาไมใหไมไผที่ตั้งขึ้น
ตกถึงพื้น จากทำคนเดียวก็เพิ่มเปน 2 และ 4 คนไปเรื่อยๆ บางทีก็ใชกิจกรรมการเตนใหเด็กได
รูจักพื้นทีของ
่ ตนเอง และพื้นทีของ
่ คนอื่น รูจักรางกาย รูจักใจของตนเอง) การสังเกต (สังเกตการ
เคลื่อนไหวของธรรมชาติ) การฟง (ฝกฟงเรื่องเลาจากเพื่อน) การพูด (เลาเรื่องที่ตนเองไปสังเกต
มาใหเพือ่ นฟง) การอาน (อานพระเวสสันดรชาดก) การวาดรูป/ทำของเลน (หนากากสัตวในเรือ่ ง
พระเวสสันดรชาดก) เปนตน
ศักดาบอกเลาความรูสึกและสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองวา “สนุกที่ไดทำ เพราะมันทำใหเราได
เรียนรูไปพรอมๆ กันกับเด็กๆ บางเรื่องเราก็ไมรูมากอน พอมาจัดกิจกรรมก็ไดเขาใจเรื่องบุญ
ประเพณีบุญพระเวสสันดรชัดขึ้นกวาเดิมมาก ไดเห็นการทำงานของตนกับเด็กวามีขอดีขอเสีย
อยางไร ไดเห็นเครื่องมือที่นาสนใจที่จะดึงเด็กมาทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาตัวเด็กเอง พอทำไป
แลวมาสรุปบทเรียนกันหลังจากเสร็จงานผมไดเห็นสวนที่ตนตองพัฒนา ผมไดเห็นแนวคิดเดิม
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ของตนเองทีมั่ กจะมองการเรียนรูไป
 ทีการ
่ สนุกอยางเดียว โดยลืมมองเรือ่ งการเรียนรูของ
 เด็กไป
และเขาใจมากยิง่ ขึน้ วาการทำงานกับเด็กไมใชเรือ่ งงาย อาจจะตองเหนือ่ ยบาง ลมเหลวบางเปน
ธรรมดาแตผมก็สนุกที่จะทำตอไป ผมเห็นเด็กๆ เขามีความรักในวัฒนธรรมทองถิ่นผมก็มีความ
สุข ผมเชื่อวามันจะติดตัวพวกเขาไป ทำใหเขารักในถิ่นเกิดของตนเองมากขึ้น”
สิ่งที่ศักดาและเพื่อนๆ ศูนยเรียนรูชาวดินไดเพียรพยายามที่จะทำใหชุมชนไดเห็นถึง
ศักยภาพของเด็กและเยาวชนมาหลายป จากเดิมทีเด็
่ กกลุม นีได
้ รับการดูถกู วาไปไหนไมรอด
จึงตองอยูใน
 ชุมชนและทำในเรือ่ งทีไร
่ สาระ ตอนนีพวก
้ เขาไดรับการยอมรับเปนอยางมาก
พอแมของเด็กๆ มักจะยกตัวอยางศักดาใหลูกๆ ของตนเองฟง เพราะเปนตัวอยางทีชั่ ดเจน จาก
คนเก็บเนือ้ เก็บตัวกลับมาเปนคนทีอยู
่ หน
 าเวทีได และคนในชุมชนก็ไดเห็นการเปลีย่ นแปลงของ
ลูกหลานตนเอง หลังจากที่เขามาคลุกคลีกับศักดาและศูนยเรียนรูชาวดิน พวกเขาอานหนังสือ
ไดดียิ่งขึ้น รับผิดชอบตนเองไดมากขึ้น รูกาลเทศะกับผูใหญมากขึ้น และเมื่อรูวาเด็กๆ มาหา
ศักดาหรือมาที่ศูนยเรียนรูชาวดิน พอแมก็สบายใจไววางใจวามีคนดูแลแนนอน อีกทั้งกิจกรรม
ฮีตสิบสองทีจั่ ดขึน้ ทุกเดือนนีกลั
้ บกลายเปนพืน้ ทีใหม
่ ทีสาน
่ ความสัมพันธของคนทุกเพศทุกวัยใน
ชุมชนใหมีความผูกพันกันยิง่ ขึน้ เปนพืน้ ทีให
่ เด็กและเยาวชนไดมาแสดงความสามารถของตนเอง
ไดเต็มที่ เพราะคนในชุมชนเปดพื้นที่ใหดวยความเขาใจ
สิ่งที่ศักดาและเพื่อนๆ กำลังทำอยูนี้ ไมเพียงแตเปนการยืนหยัดอุดมการณที่จะอยู
รอดในถิ่นเกิดของตนเองเทานั้น แตพวกเขากำลังทำใหชุมชนไดประจักษถึงผลของการ
เรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง หมูบานโคกกลางในวันนี้ ความสนุกสนานความ
รื่นเริงผานงานประเพณีและวัฒนธรรมกลับเขามาอยางมีความหมาย กลายเปนพื้นที่แหง
การเรียนรูรวมกันโดยมีพลังของเด็กและเยาวชนเปนกลไกการขับเคลื่อนอยางแข็งขัน
ศักดาจึงเปนตัวอยางหนึ่งของการอยูในชุมชนอยางมีคุณคาและความหมายไมใชเพียง
การอยูรอดเทานั้น

ศูนยเรียนรูชาวดิน บานโคกกลาง ตำบลหวาทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน
ศักดา เหลาเกตุ
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วันเพ็ญ กุดวงศแกว หลายคนไดยินนามสกุลเธอแลวก็คงอดตั้งคำถามตอไมไดวา “เปน
อะไรกับพอเล็ก กุดวงศแกว” ปราชญชาวบานชือ่ ดังแหงเทือกเขาภูพาน ผูบุ กเบิกแนวคิด “ยกปา
มาไวที่บาน” เอาชีวิตของตนเองเขาไปเรียนรูจนเกิดเปน “ศูนยอินแปง” ซึ่งถือเปนสถาบันการ
ศึกษาเพื่อชีวิตและปวงชน เพราะมีคนมากมายเขามาเรียนรูที่นี่
เธอมีชื่อเลนวา “เพ็ญ” เปนลูกสาวของพอเล็กนั่นเอง เพ็ญเลาวา “พอเปนเหมือนแบบ
อยางที่ดีในการใชชีวิตแบบเรียบงาย รูจักตนเอง รูจักทุนของชุมชน” เพ็ญเริ่มฉายแววเกษตร
ตัวนอยตั้งแตตอนเด็กๆ เพราะเธอเริ่มชวยพอทำสวนปลูกผัก ปลูกตนไม ตั้งแตเรียนอยูชั้น
ป.3 ทำใหเธอมีทักษะและความรูเรื
 อ่ งการเพาะปลูกเปนพืน้ ฐาน หลังจากเรียนจบชัน้ ป.6 เพ็ญถูก
พอเล็กสัง่ วา “หามมิใหเธอเรียนตอในระดับใดทัง้ สิน้ เพราะการศึกษาสมัยนีสอน
้ ใหคนทิง้ ถิน่ ฐาน
บานเกิดและไมสามารถชวยเหลือตนเองได” มิใชเฉพาะเพ็ญที่ถูกหามเรียนเทานั้น ลูกทั้ง 8 คน
ของพอเล็กก็ถูกหามเรียนทั้งหมด ในวัยนั้นเพ็ญไมเขาใจวาทำไมพอจึงหามเรียน ทั้งๆ ที่เพื่อน
คนอื่น เขาก็เรียนและไดดิบไดดีกันทั้งนั้น เมื่อพอไมใหเรียนในระบบ เพ็ญก็ดื้อเรียนนอกระบบ
ของการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) จนจบชัน้ มัธยมตอนปลายตอดวยปริญญาตรีทีมหาวิ
่
ทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช สาขาสงเสริมการเกษตรและสหกรณจนจบ
“ดวยเหตุผลที่พอไมใหเรียนตอ ทำใหเพ็ญไมคอยเขาใจพอ พอก็ไมพอใจที่เพ็ญดื้อเรียน
ตอ ตอนนั้นเพ็ญกับพอจึงไมคอยสนิทกันเทาใดนัก”
เพ็ญในวัยสาวนอยแรกรุน เธอมีความฝนวาวันหนึ่งเธอจะตองมีบานหลังใหญ มีรถเปน
ของตัวเอง หนาที่การงานที่ดี ผูคนยอมรับเหมือนกับคนในหมูบานที่เขาไปทำงานในเมืองให
ได ดวยเหตุนี้ หลังเรียนจบในระดับมัธยมเพ็ญจึงดิ้นรนไปทำงานในเมือง ดวยการเปนพนักงาน
ขายในรานซุปเปอรมารเก็ตแหงหนึง่ ในตัวเมืองสกลนคร เปนครัง้ แรกในชีวติ ของเธอทีได
่ ออกไป
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ทำงานขางนอก คนในครอบครัวของเธอไมมีใครเห็นดวยเลย โดยเฉพาะอยางยิ่งพอของเธอ
“บานของเราขาวปลาอาหารก็มีใหกินไมอดอยาก ที่ดินก็มีไวใหทำมาหากิน จะไปสรางใหคนอื่น
ทำไม” แตดวยวัยทีกำลั
่ งคนหา ทำใหเธอไมไดยนิ สิง่ ทีพ่ อและคนในครอบครัวพยายามบอก เธอ
จึงตัดสินใจออกจากบานเพื่อเดินทางตามหาความฝนของตนเอง
ชีวิตพนักขายในรานชุปเปอรมารเก็ตทำใหเธอเขาใจพอมากขื้น พอใครๆ ในรานรูวาเธอ
เปนลูกสาวของพอเล็ก พวกเขาก็จะพูดชื่นชมพอตลอดเวลา “พอเล็กเปนคนดี เปนคนเกง เปน
คนขยันทำมาหากิน อาชีพทีพ่ อทำอยูจะ
 เปนอาชีพทียั่ ง่ ยืนทีส่ ดุ ” คำพูดเหลานัน้ ทำใหเธอเริม่ ตัง้
คำถามกับตนเอง “แลวเรามาทำอะไรอยูที นี่ ”่ ภาพเกาๆ เมือ่ ครัง้ ทีเธอ
่ อยูกั บพอฉายขึน้ มา มีผูค น
จากที่ตางๆ ทั้งนักเรียน นักศึกษา ชาวบาน ครูบาอาจารย เขามาเรียนรูวิธีคิดและการทำเกษตร
จากพอ เชิญพอไปบรรยายตามทีต่ างๆ พอพยายามบอกกับผูที เข
่ ามาหาผานการปฏิบตั ให
ิ เห็นเชิง
ประจักษวา เกษตรที่พอกำลังทำอยูมันสามารถดูแลตัวเอง ดูแลครอบครัว ดูแลชุมชนไดอยางไร
“เราเองเปนลูกแทๆ เรากลับยิ่งเดินหนีไมอยากสืบทอดอาชีพที่เลี้ยงเรามาตั้งแตเกิด”
หลังจากทีเพ็
่ ญเริม่ คิดตัง้ คำถามกับตนเองวนไปวนมาอยูหลาย

รอบ ชีวติ พนักงานขายของ
เธอจึงจบลงหลังจากทำงานไดเพียง 6 วัน เพ็ญกลับมาบานอีกครัง้ ครัง้ นีเธอ
้ ไดตัง้ เปาหมายชีวติ
ใหม “ฉันจะเปนเกษตรกรที่ดีเหมือนพอ” จากวันนั้น เพ็ญมุงมั่นที่จะเรียนรูงานที่พอทำผาน
การปฏิบัติ เธอกับพอไปทำสวน ปลูกผัก ดูแลตนไมดวยกันอยางมีความสุข เมื่อมีคนมาเรียน
รูการทำเกษตรกับพอที่บาน พอก็จะบรรยายใหผูคนที่มาฟงดวยเสียงอันดังอยางเชื่อมั่นในวิถี
ของตนเอง เพ็ญก็จะชอบฟงสิ่งที่พอเลาไปพรอมกับคนอื่น และรูสึกชื่นชมสิ่งที่พอทำ สำหรับ
เธอแลวพอไมไดเลาเพียงแคการเกษตรที่พอทำอยู แตพอเลาถึงการใชชีวิตผานการทำเกษตร
พอจะมีหลักการ มีวิธคิี ด มองเห็นโลกกวาง รูเทาทันยุคสมัยที่เทคโนโลยีกาวหนา เพ็ญไดเรียน
รูจาก
 คำพูดและการกระทำของพอ “คนเราจะมีชีวติ ทีดี่ ไดตองรูจ กั ตัวเอง รูจ กั ชุมชนทีตนเอง
่
อยู รูเทาทันสังคม”
เมื่อเกิดความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในสิ่งที่พอทำ เพ็ญจึงหันมาปฏิบัติตามแนวทางของ
พอ เริ่มจากการฝกดูแลตนเองผานการดูแลรับผิดชอบพืชผักที่เธอเปนคนปลูก ฝกทำงานชุมชน
ผานการทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน ฝกเรียนรูสังคมผานการใชชีวิต
ที่สวนกระแส และรูเทาทันสังคมดวยการพึ่งพาตัวเองมากกวาที่จะไปเดินตามกระแส พอของ
เธอก็ฝกใหเธอและคนในครอบครัวรูจักรับผิดชอบตนเอง รูจักทำมาหากิน พึ่งพาตัวเอง
ได โดยการแบงที่ดินทำกินใหคนละ 4 ไร แมเพ็ญและนองจะยังไมแตงงาน ยังไมออกเรือน เธอ
ก็ไดรับสิทธินี้เชนเดียวกัน นับวาเปนแนวคิดที่กาวหนาและกลาหาญในการฝกฝนลูกของพอเล็ก
ที่ดินดังกลาวนี้ แตละคนสามารถจัดการ ออกแบบ ลงมือทำในรูปแบบของตนเองไดอยาง
เต็มที่ พอเล็กบอกวา “ใครอยากไดอะไร อยากกินอะไรก็ทำเอาเอง” ถาใครถามพอเล็กวาหลัก
การทำเกษตรของพอเล็กคืออะไร หรือวางแผนการปลูกอยางไร ศึกษาตลาดอยางไร ก็จะไดรับ
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คำตอบชวนอึง้ กลับไป “ตองถามตนเองกอนวาอยากกินอะไร อยากไดอะไร ก็ใหทำสิง่ นัน้ กอน ถา
ถามคนอื่นเขาก็บอกใหทำในสิ่งที่เขาอยากได ถามพอคาเขาก็จะบอกใหปลูกมัน ปลูกออย ปลูก
ยูคา แลวเรากินไดไหม”
ตอนนี้ที่ดินของเธอจึงเต็มไปดวยพืชผักตามฤดูกาล ตนไมนอยใหญที่เธอเปนคนปลูก มี
โรงเพาะชำกลาไมพันธุพื้นบาน เชน ผักหวาน ผักติ้ว ผักเม็ก หมากเมา ตนไผ หวาย ทั้งทำไว
ใชเองและจำหนาย และดวยความที่เปนสวนของหญิงสาวจึงมีทั้งไมดอกและไมประดับแทรก
อยูอยางงดงาม นอกจากทำการเกษตรแลว เพ็ญและเพื่อนยังเรียนรูเรื่องการยอมผาครามซึ่ง
เปนภูมิปญญาพื้นบานที่กำลังหายไป ดวยขั้นตอนที่ซับซอนและวิถีความเชื่อในการปฏิบัติตน
ที่ซุกซอนและเนียนไปกับการยอมผาคราม ทำใหคนรุนใหมที่ชอบทำอะไรงายๆ สะดวกสบาย
ละเลยสิ่งเหลานี้ไป แตเพ็ญและเพื่อนไดกลับมาเรียนรูอีกครั้ง และเริ่มหลงใหลผายอมคราม
ในชวงที่ผูเขียนไปอยูที่อินแปง 3 วัน จึงไดเห็นเพ็ญและเพื่อนรวมทั้งชาวบานคนอื่นๆ ใสเสื้อ
ยอมครามที่เย็บดวยมือ สะพายกระเปาหญาแฝกที่เย็บมือเกไกเชนกัน ผูเขียนเห็นแลวนึกอิจฉา
ถาเราซือ้ แถวจตุจกั รหรือรานขายผาพืน้ เมืองก็คงหลายพันบาท สิง่ นีแสดง
้
ใหเห็นวา คนในชุมชน
นี้ร่ำรวยกันจริงๆ
เพ็ญบอกวาเบือ้ งหลังของความสำเร็จเหลานีคื้ อครอบครัวทีเป
่ นแบบอยาง และใหกำลังใจ
เธอมาโดยตลอด คนในชุมชนที่คอยบอกสอนในสิ่งที่เธอไมรูดวยความเอ็นดู เชน เรื่องประเพณี
และวัฒนธรรม สิ่งหนึ่งที่เธอมีและคอยเกื้อหนุนอยูตลอดคือ เครือขายที่คอยเปนเหมือนเพื่อน
รวมคิดรวมทำ ใหเธอไดมองเห็นหลากหลายดานในการใชชีวิตอยูรวมกัน ทั้งศูนยอินแปง กลุม
เยาวชนนิเวศวิทยาชุมชน และเครือขายอื่นๆ อีกมากมาย กลุมเหลานี้ทำใหราไดรูวา “การ
เรียนรูมันไมมีวันสิ้นสุด” เพ็ญบอกวาตอนนี้เธอหาเปาหมายในชีวิตของตัวเองเจอแลว “ถา
เรารูวาทำไมเราถึงทำสิ่งนี้ ทำเพื่ออะไร เราก็ไมตองกลัวและไมตองอายที่จะทำ ตำรวจก็
อยากใหลูกเปนตำรวจ หมอก็อยากใหลูกไดเปนหมอ และตอนนีฉั้ นเขาใจแลววาทำไมพอ
ถึงอยากใหฉันเปนเกษตรกรเหมือนพอ”

สถาบันเสริมสรางการเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข (สรส.)
วันเพ็ญ กุดวงศแกว
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เพราะตระหนักในคุณคาของธรรมชาติ ประกอบกับความสนใจเรื่องตนไมเปนการสวน
ตัว จึงนำพาให ชานน แกวละเอียด กลับคืนสูบานเกิดที่จังหวัดตรัง หลังจากจบการศึกษาสาขา
สารสนเทศศาสตรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เมือ่ ปการศึกษา 2545
เขาเปลี่ยน “วิธีคิด” มุมมองในการใชชีวิต จากการเปน “มนุษยเงินเดือน” ในองคกร มาสูการ
เปน “นายของตัวเอง” ที่บาน บนเสนทางของการกลับคืนสูธรรมชาติ แมวาเขาตองผจญกับ
คำถามมากมายจากคนรอบขาง ไมเวนแมแตคนในครอบครัว ที่ตางสงสัยวาเขาจะกลับมาทำไม
และกลับมาทำอะไร!!!
“คนเราเกิดและโตในชุมชน ในบานเกิด ทำไมเราจะดำรงชีวิตอยูในชุมชนบานเกิด
อยางมีคุณคา มีศักดิศ์ รีไมได… การอยูและ
 ทำงานทีบ่ านเกิดก็ทำใหพอแมมีความภาคภูมใิ จ
ได… ถาเรามีความชอบความสนใจในสิ่งใด เราก็ทำในสิ่งที่เรารักนั้น เรียนรูและพัฒนา
ตนเอง นำสิ่งที่เรารักมาสรางฐานอาชีพใหกับตนเอง ไมวาคุณจะเปนใคร คุณจะทำอะไร
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ คุณไดใชศักยภาพ ความรูความสามารถที่มีไปสรางสรรคประโยชนให
เกิดขึ้นกับชุมชน ทองถิ่น สังคม และแผนดินเกิดหรือไม”
ดวยความสนใจ “กลวยไม” ทีมี่ อยูเป
 นทุนเดิม กอปรกับครอบครัวก็สนใจเรือ่ งตนไม โดย
เฉพาะไมหอมอยาง “เทพทาโร” พันธุไม
 เกาแกของภาคใตทีเริ
่ ม่ สูญหายไป เนือ่ งจากมีการขยาย
พืน้ ทีเพาะ
่ ปลูกยางพารา ปาลมน้ำมัน และพืชเศรษฐกิจอืน่ ๆ เหลือเพียงตอและรากของตนเทพ
ทาโรทีฝ่ งอยูใน
 ดิน เขาจึงเกิดความคิดวา ทำอยางไรใหเกิดการเพาะพันธุขยาย

พันธุกล
 วยไมและ
ตนเทพทาโรใหมากขึน้ โดยเฉพาะกลวยไมหายากใกลสูญพันธุ และทำอยางไรใหเกิดเปนกลุม คน
ที่สนใจกลวยไม รักกลวยไม ไดมารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู เรียนรูวิธีการดีๆ จากเพื่อน
นำไปสูการพึ่งพาตนเองในดานเศรษฐกิจ และที่สำคัญคือ “ทำอยางไรให กิจกรรมทั้งหมดนี้
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เกิดขึ้นแลวสามารถสรางกระบวนการเรียนรูใหกับเด็กเยาวชน และคนในชุมชนได”
“กลุมผลิตภัณฑภูมิปญญาไมหอมเทพ ทาโร” และ “วิสาหกิจ ชุมชนพันธุ ไมงาม
ถ้ำเล” จึงเกิดขึ้นจาก “ความคิด” ของชานนและครอบครัวที่เริ่มลงมือทำจาก “คนกลุมเล็กๆ”
กอน ซึ่งทั้งสองกลุมนี้มีการดำเนินงานภายใตหลักคิดเรื่อง “กระบวนการกลุมและกระบวนการ
มีสวนรวม” ของคนในชุมชนที่สนใจ ชานนบอกวา แตกอน “ไมเทพทาโร” อาจดู “ไรคา” ใน
สายตาของคนทั่วไปทีพบเห็
่
น แตสำหรับเขาและครอบครัวเห็นคุณคาของพืชทองถิ่นชนิดนีดี้ จึง
คิดตอยอดดวยการนำรากไมเทพทาโรมาแกะสลักเปนผลิตภัณฑตกแตงบาน และเปนของทีระลึ
่ ก
ตางๆ เชน ปลาพะยูน ซึ่งเปนสัญลักษณของจังหวัดตรังที่สะทอนเอกลักษณของทองถิ่นไดเปน
อยางดี ซึ่งปจจุบันผลิตภัณฑจากไมเทพทาโรไดรับการสงเสริมใหกลายเปน “สินคาหนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ” ที่มีชื่อของอำเภอหวยยอด จังหวัดตรัง นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ทำ
จากไมเทพทาโร เชน พิมเสนน้ำเทพทาโร ยาหมองสมุนไพรเทพทาโร ธูปหอม ซึ่งกลิ่นของไม
สามารถปองกันปลวก มอด และยุงได
สวนกลุม “วิสาหกิจชุมชนพันธุไม
 งามถ้ำเล” มีรานขายตนไมอยูที ่ “ถ้ำเล” ซึง่ เปนแหลง
ทองเทีย่ วทีมี่ ชอื่ เสียงของตำบลเขากอบ เปนพืน้ ทีให
่ สมาชิกนำกลวยไมมาฝากขายใหกับนักทอง
เที่ยวที่สนใจ และเปนพื้นที่ที่คนรักตนไมจะมาชุมนุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิธีการ และแบง
ปนกลวยไมซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นชานนยังเปดขายกลวยไมทางอินเทอรเน็ตอีกดวย ซึ่งพบ
วามีลูกคาทั้งในและตางประเทศใหความสนใจเปนจำนวนมาก
ยามวางชานนยังชักชวนเพื่อนๆ ไป “คืนกำไรใหสังคม” ดวยการเก็บขยะริมชายหาด
ซึ่งขยะเหลานี้บางสวนนำกลับมาใชใหมได เชน ขวดน้ำพลาสติกนำมาตัดใชเพาะตนไม สวนเศษ
โฟมก็นำมาใชรองกนกระถางตนไม เปนตน หรือนำตนกลาของกลวยไม ตนไมตางๆ ที่เพาะไว
เขาไปปลูกในปา ฯลฯ การทำกิจกรรมเหลานี้ ชานนมองวา เปนการตอบแทนคุณธรรมชาติ
และคืนกำไรใหสังคม ซึ่งการออกไปชวยเหลือสังคม ทำใหเขาไดพัฒนาตนเองใหเปนผูมี
จิตสำนึกสาธารณะ มีคุณธรรม รูจักเสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชนตอชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดลอม
คำกลาวของชานนขางตนทีบอก
่ วา “ไมวาเราจะทำอะไร เราก็ทำประโยชนใหกับชุมชน
ทองถิ่น และโลกที่เราอาศัยอยูไดทั้งนั้น” เปนจริงแลว แตการทำงานและกิจกรรมทั้งหมดนั้น
ของเขาคือ “เครื่องมือ” ที่ชวย “ยกระดับจิตใจ” และสรางความสัมพันธที่ดีใหเกิดขึ้นในชุมชน
เขาบอกวา “การศึกษาที่แทจริง” ตองทำใหคนคิดได คิดเปน และรูจักดำรงชีวิตดวยความ
ดีงาม อันจะกอใหเกิดประโยชนกับประเทศชาติ และเพื่อนมนุษยคนอื่นๆ เขาโชคดีที่มี
โอกาสดานการศึกษา ไดศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และไดนำความรูไปใชพัฒนาทองถิ่นของตน ใช
ชีวิตอยูบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง สรางอาชีพ การบำเพ็ญประโยชน การสรางจิตอาสา
ชวยเหลือ เชื่อมโยงคนในชุมชน เพื่อสรางสรรคชุมชนสังคมใหดีงาม
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“การที่เราไดทำในสิ่งที่เรารัก จะชวยใหเราเกิดกระบวนการเรียนรูจากงานที่ทำ
เปนกระบวนการเรียนรูที มี่ ความสุข สนุก เกิดการคิดคน จินตนาการ และตอยอดไดตลอด
เวลา…”
“ประสบการณที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริง” ทำใหเขาได “ฝกฝนตนเอง” ใน “ทุก
ดานของชีวิต” ทำใหเขาเติบโตทั้งทางดานสติปญญา จิตใจ ทักษะ รวมทั้งสัมพันธภาพใน
การอยูรวมกับผูอื่น และธรรมชาติไดอยางสมดุลและมีความสุข เกิดการเรียนรูที่จะอยูรวม
กับธรรมชาติและเพื่อนมนุษยอยางนอบนอม เกิดการฝกฝนทางดานจิตใจ จากการศึกษาเรียน
รูจากธรรมชาติ การศึกษาเรียนรูจากการปฏิบัติ สามารถเลือกใชวิชาการตางๆ ที่เปนประโยชน
มาประสานเชื่อมโยงกัน ทำใหเห็นแนวทางการตอยอดความรูที่หลากหลาย
เกิดการเรียนรู การตอยอดจากภูมิปญญาดั้งเดิมของชุมชนทองถิ่นเอง มีความเขาใจใน
คุณคาวิชาชีพของตนเอง เกิดความเขมแข็ง ความมั่นใจในการใชใหเกิดประโยชนทั้งตอตนเอง
เพื่อรวมชุมชน สังคม และธรรมชาติสิ่งแวดลอม
นอกจากความสามารถในการเพาะพันธุ ผสมพันธุกล
 วยไมแลว การอยูกั บธรรมชาติตลอด
เวลา ยังทำใหชานนสามารถผสมผสาน “ความรูทาง
 สติปญญา” และ “หัวใจ” เขาดวยกัน ซึง่ จะ
เปนรากฐานสำคัญทีจะ
่ นำไปสูความ

รักและเขาใจเรือ่ งธรรมชาติ ระบบนิเวศวิทยา วัฒนธรรม
และภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ เปนสิง่ ที่ยืนยันวา เมือ่ มนุษยเรียนรูที่จะอยูรวมกับธรรมชาติและเพือ่ น
มนุษยอยางนอบนอม มนุษยก็สามารถอยูร วมกับธรรมชาติและอยูร วมกันไดอยางสันติ
การที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพ ได ตองผานการเลี้ยงดูสอนสั่ง
อยางเหมาะสมมาตั้งแตเริ่มตนชีวิต ซึ่งคนทำหนาที่นี้ไดดีที่สุดก็คือ คนที่ใกลชิดเขามา
ตั้งแตเกิด ก็คือพอแมนั่นเอง
คำกลาวนีคง
้ ไมผิดนัก เพราะความสำเร็จของชานนในวันนี้ มี อาจารยจรูญ และ อาจารย
มาลี แกวละเอียด เปนฐานกำลังสนับสนุนอยูเบื
 อ้ งหลัง คอยเปนกัลยาณมิตรใหคำปรึกษา และ
เสริมกำลังใจ กำลังกาย กำลังความคิด ฯลฯ เขาบอกวา เพราะมีพอและแมเปน “แหลงความรู”
และ “แบบอยางที่ดี” จึงเปดโอกาสใหเขาไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ตลอดเวลา พรอมดวย “แรงใจ”
“ใฝรู” “ใฝสรางสรรค” ของเขาเอง เขาจึงใช “ทุนและศักยภาพ” ที่มีอยูมุงมั่นพัฒนาตน ดวย
ความรูคิด เขาใจชีวิต เขาใจสังคม รูคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่น เห็นความงามของทองถิ่น และ
เขาใจธรรมชาติและสรรพสิ่ง
อาจารยจรูญ และ อาจารยมาลี จึงมีสวนสำคัญในการปูรากฐานจิตใจทีดี่ ใหกับลูก พรอม
สรางความมั่นใจและเปดโอกาสใหลูกไดเรียนรู ไดหัดคิด และอยูในโลกแหงความเปนจริง ใหลูก
ไดเรียนรูที่จะทำอะไรดวยตัวเอง ไดฝกลำบาก ไดหัดผิดหวัง เพื่อสรางภูมิคุมกันที่ดีใหลูกเมื่อโต
ขึ้น และไมใหความสำคัญกับการเปน “คนเกง” มากไปกวาการเปน “คนดี” และมี “ความสุข
จากการทำดี”
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และนี่คือ “แรงบันดาลใจ” และ “ตนแบบ” ใหเด็กและเยาวชน โรงเรียน และคนใน
ชุมชน ไดเห็นแบบอยางที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนในการตอบแทนคุณแผนดิน ไดรูจักคุณคา
และเห็นแนวทางในการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ควบคูไปกับการเรียนรูที่จะพึ่งตนเอง
ตามแนวคิด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
นับตัง้ แตเรียนจบมหาวิทยาลัย และมุง หนาสูบ านเกิด เพือ่ ทำงานทีตนเอง
่
รัก ตองตอสูกั บ
ตนเองและผูคนรอบขาง ในชวงเวลา 8 - 9 ป ที่ผานมา จนเกิดเปน “กลุมผลิตภัณฑภูมิปญญา
ไมหอมเทพทาโร” และ “วิสาหกิจชุมชนพันธุไมงามถ้ำเล” เปนเพียงบทพิสูจนหนึ่งเทานั้น ของ
ชานน แกวละเอียด เพราะเชื่อวา “การเดินทางไปบนแนวทางของการกลับคืนสูธรรมชาติ
เรายังคงตองตอกาวตอไป เพื่อตอบแทนคุณแผนดินอยางยั่งยืน”

กลุมผลิตภัณฑภูมิปญญาไมหอมเทพทาโร และวิสาหกิจชุมชนพันธุไมงามถ้ำเล
ชานน แกวละเอียด
33/ หมู 5 ถนน ตำบลเขากอบ อำเภอหวยยอด จังหวัดตรัง 92130
โทร. 0-7523-3433
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“อาย” วชิรา ชูวงศ เปนหนึ่งในนักเรียนนาฏศิลปที่มี “หัวใจ” สำนึกรักบานเกิด นำ
ความรูที ร่่ ำเรียนมากลับไปทำประโยชนใหกับบานเกิดของเธอ ผานโครงการ คิดดี ทำดี เพือ่ ตนเอง
ครอบครัว และชุมชน ตามความรูความสามารถของตนเองภายใตโอกาสที่เอื้ออำนวย
อายบอกวา หลังจากจบชั้น ป.6 เธอไดใชความพยายาม มุงมั่น ดวยแรงบันดาลใจจาก
“ภาพรำไทย” ทีเธอ
่ เห็นในวัยเด็ก “จุดประกาย” ความใฝฝน ทีจะ
่ เดินสูเป
 าหมายชีวติ คือ “การ
เปนครูสอนนาฏศิลป” และบัดนี้ เธอไดเดินเขาสูรั ้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช เสนทาง
สูฝนของเธอไดในที่สุด และที่แหงนี้ไดเปลี่ยนสาวนอยขี้อายใหเปนคนที่กลาแสดงออกได ดวย
เหตุผลเพียงวาเธอชอบศึกษาเพื่อใหรูจริง “หากเปนเรื่องที่หนูชอบที่หนูสนใจแลว หนูจะไม
ยอมแพที่จะศึกษาใหรูอยางละเอียด”
ความตั้งใจบวกกับโอกาสที่เธอไดรับจากอาจารยและจากวิทยาลัยฯ เปดพื้นที่ใหเธอได
เรียนรูทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน เชน การเขารวมอบรมการพูด การวาดภาพ ดนตรีไทย
ผูนำกิจกรรมยาเสพติด เขาคายคุณคุณธรรม จากผูเขารวมกิจกรรมจนวันหนึ่งเธอเปลี่ยนตัวเอง
ขึ้นมาเปนแกนนำ พาเพื่อนๆ นองๆ ในวิทยาลัยทำกิจกรรมได เธอบอกวากิจกรรมเหลานี้
เธอยิ่งทำยิ่งได คือไดฝกฝนไดพัฒนาตัวเองอยูตลอดเวลา
เธอบอกวา กิจกรรมตางๆ ที่เธอและเพื่อนๆ ทำขึ้นตามที่วิทยาลัยฯ จัดขึ้นเปนระยะๆ
นั้น ทำใหเธอนึกถึงชุมชนบานเกิด
“อยากทำอะไรเพื่อชุมชนบาง ชุมชนคือบานเกิด เราเคยอยูในชุมชน เราเปนสวนหนึ่ง
ของชุมชน ที่เคยใหโอกาส ตอนมีงานในชุมชน เคยใหโอกาสไดแสดง อยากกลับไปทำอะไรเพื่อ
บานเกิด กลับไปเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาชุมชน ..”
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พอมีโครงการดีๆ ที่วิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัครใหนักเรียน นักศึกษากลับไปทำกิจกรรม
ที่ชุมชนบานเกิด อายเห็นคำวา สำนึกรักบานเกิด ก็รูสึกตื่นเตน ใชเลย! นี่แหละเปนโอกาสที่เรา
จะไดกลับไปทำประโยชนใหกับชุมชนแลว
อายจึงชักชวนเพือ่ นๆ 5 คน ทำ “โครงการสานใยรัก พีสอน
่ นอง” กิจกรรมคือ สอนรำวง
มาตรฐาน ใหนองๆ ชั้น ป.2-ป.6 จำนวน 30 คน ในโรงเรียนหวยมะนาว ตำบลบานสอง อำเภอ
เวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานีทีเธอ
่ เคยเรียนสมัยเด็กๆ โดยเลือกสอนรำวงมาตรฐาน เพราะรำวง
มาตรฐานเรียนงายและเปนพื้นฐานของการเรียนนาฏศิลป อีกทั้งนองๆ ก็อยากเรียนดวย
“...โครงการนี้ใหอะไรสอนอะไรมากกวาที่เคยคิด พอทำโครงการนี้หนูรูสึกวา ทำแลวได
ฝกดานอารมณ จากเดิมเปนคนใจรอน ตอนนี้ใจเย็นขึ้น เพราะเวลาไปสอนเด็ก อะไรที่นองทำ
ไมไดอยางใจเรา เราก็ตองใจเย็น อดทน ตรงนี้เปนการฝกอารมณของเราไดเปนอยางดี... การ
ทำกิจกรรมเหมือนตัวเองเปนครู เปนการฝกสอน ไดเรียนรูวาการศึกษาไมมีวันพอ เพราะยิ่งเรา
เปนครู มีหลายเรื่องที่เรายังไมรู การไปสอนคนอื่นทำใหเราตองหาความรูเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ได
ฝกความเปนครู เขาใจหัวอกครูและความเปนครูมากขึ้น..”
นอกจากนี้อายยังบอกวา ทุกวันนี้เธอไดนำนิสัย ความอดทน และความตั้งใจมาใชในการ
เรียนไดเปนอยางดี
“ตอนนี้เกรดการเรียนหนูดีขึ้นมากๆ เทอมที่ผานมามีกิจกรรมเยอะมาก แตจากการทำ
โครงการฯ ทำใหหนูไดความรูมากขึ้นจากความรูเพิ่มเติมอยูตลอดตอนไปสอนนองๆ ... ทำให
หนูรูจักการจัดการเวลา จัดการตัวเอง การวางแผนกอนทำ การนำสิ่งที่ทำมาเรียนรู เรียนรูกับ
ปญหาทุกอยางเปนครูและเปนความรูไดหมด...ในเรื่องการใชชีวิตก็ทำใหหนูเปนคนที่รูจักคิด
มากขึ้นวางแผนมากขึ้น เชน กับการใชเงิน อะไรจำเปน ไมจำเปน แตกอนเปนคนฟุมเฟอย แต
ตอนนี้จะใชเงินแตละที ...เอ! เราใชเงินทำอะไรบาง...”
และ ที่ สำคัญ เธอ บอก วา การ จะ ทำ อะไร ก็ตาม เรา ทำ คน เดียว ไม ได ตอง มี คน คอย ให
กำลังใจ คอยใหคำปรึกษาไมวาจะเปน พอแม ครูอาจารย วิทยาลัย จากเพือ่ นๆ จากเด็กๆ ทีน่ อง
อายไปสอนรวมถึงการใช “หลักคิด วิธีคิด วิธีทำ” ดวยหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และวิธีคิดวิธีทำโดยใชหลักของการจัดการความรู จากการเสริมศักยภาพโครงการ
สงเสริมการจัดการความรูของเยาวชนในชุมชนทองถิ่น 4 ภาค
อายบอกวาการที่เธอเดินมาถึงจุดนี้ได เธอตองขอบคุณทุกทาน ขอบคุณโครงการ พอแม
อาจารย วิทยาลัยฯ ที่เปดโอกาสและเชื่อมั่นวาหนูทำได ขอบคุณเพื่อนๆ ที่มีจิตอาสา ขอบคุณ
ทุกคนที่มีสวนรวม และอยากบอกวา การกลับไปทำสิ่งดีๆ ใหกับชุมชน ไมใชเรื่องนาอายมี
แตคนชอบและชื่นชม ไดประโยชนมากทั้งตัวเองและชุมชน ถึงจะดูเปนกิจกรรมเล็กๆ แต
ยิ่งใหญ
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โทร. 08-4443-5422
E-mail : Piny_Love_07@hotmail.com
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ยุวชนจิตอาสา
รวมสรางสรรคสังคมดี

“สังคมดีไมมีขาย ถาอยากไดตองชวยกันสราง” วลีนี้หลายทานคงเคยไดอานผาน
สายตาจากแผนปายประชาสัมพันธหรือบนเสื้อยืดของผูปรารถนาใหสังคมดีงาม และตองการ
สะทอนใหผูรวมสังคมเกิดความตระหนัก ชวยกันหยิบยื่นแตงเติมสังคมไทย โดยเริ่มตนตั้งแต
ตนเอง ครอบครัว องคกร ชุมชน สังคม ใหไดพบกับความฝนอันสูงสุด ซึ่งแนนอนวาจุดเริ่มตน
ยอมมาจากสองมือเล็กๆ ของแตละคนในสังคมที่จะรวมดวยชวยกันทำฝนใหเปนจริง
มี เรื่อง ราว ชี วิต เล็กๆ ของ เยาวชน คน หนึ่ง ซึ่ง ได ผาน การ บม เพาะ จิต วิญญาณ ของ
ผูอุทิศตนบนหนทางแหงจิตอาสา ทีโรงเรี
่
ยนวัดโพธิ์ทอง ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช รวมตัวกันในนามกลุม “ยุวชนจิตอาสา” โดยมี “เฟรน” อรุณรัตน รอดรังนก
ศิษยเกาที่ยังคงรักและผูกพันกับโรงเรียนแหงนี้ และเปนเยาวชนคนรุนใหมอีกผูหนึ่งที่กลาลุกขึ้น
มาชวยแตงแตมสีสันใหกับตำบลบานเกิด ผานกิจกรรมจิตอาสาที่หลากหลาย พรอมทั้งชักชวน
เพื่อนๆ เยาวชนและรุนนองใหเขารวมสรางสรรคคุณประโยชนอยางตอเนื่อง
ปจจุบัน เฟรน อายุ ครบ 18 ป แลว เธอ ชอบ การ เขียน บทกลอน บท กวี บท ประพันธ
ตางๆ รอยเรียงเปนเรื่องราว จนไดรับรางวัลการันตีคุณภาพมากมาย กอปรกับไดกำลังใจดี
จากครอบครัว ทำใหเธอยิ่งชอบและรักการใชภาษาไทยมากขึ้น สงผลใหเธอไดรับทุนเรียนดีเขา
ศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ในสาขาวิชาเอกภาษาไทย เปนเวลา 5 ป โดยมี
“แรงบันดาลใจ” คืออยากเปนครูสอนวิชาภาษาไทย ไดถายทอดความรู แนะนำสั่งสอนเด็ก
รุนใหมใหเกิดความรัก ความสนใจตอการเรียนวิชาภาษาไทยซึ่งเปนภาษาประจำชาติ
ในดานจิตอาสานั้นเฟรนบอกวาเธอไดรับการบมเพาะมาตลอดจาก ผอ.ประพงศ ชูตรัง
ผูอำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ที่คอยกระตุนและจุดประกายความคิด สรางเสริมพฤติกรรม
ดานดีใหกับเด็กนักเรียน โดยใชชีวิตเปนแบบอยาง เมื่อนักเรียนซุกซน ออกนอกกรอบ ทาน
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จะไมลงโทษ แตจะใชความเขาใจและใหขอคิด เพื่อใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิดดวยตนเอง
และยังสงเสริมใหนักเรียนแตละคนไดเรียนรูในสิ่งที่ตนเองถนัด จนทำใหเธอไดเรียนรูกับคำวา
“จิตอาสา” กาวขึ้นมาเปนแกนนำเยาวชนของตำบลโพธิ์เสด็จ ควบคูไปกับตำบลไชยมนตรี ซึ่ง
เปนบานเกิดของเธอ
และดวยความฝนที่อยากเห็นเยาวชนที่ดีๆ และที่อยูในกลุมเสี่ยงไดรวมกันทำกิจกรรม
ดีๆ เฟรนและเพื่อนๆ จึงคิดวาตองดึงความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ใหชวยกันพัฒนา
เยาวชนใหเกิดความรัก ความสามัคคี รวมมือกันสรางสรรคใหบานเกิดใหปลอดภัยจากยาเสพ
ติด อบายมุข การพนัน รถซิ่ง การกระทำที่ผิดศีลธรรม ฯลฯ เธอจึงชักชวนเพื่อนๆ และนองๆ
ทั้งสองตำบลมารวมกลุมกันในนามกลุม “ยุวชนจิตอาสา” โดยมี ผอ.ประพงศ ชูตรังและครู
ทุกทานเปนที่ปรึกษา
การปฏิบัติการยุวชนจิตอาสาเริ่มตนดวยกิจกรรมเล็กๆ ที่นองๆ สามารถใหความรวมมือ
ได เชน การเก็บขยะตามถนน ปลูกตนไม พัฒนาวัด และกิจกรรมพี่สอนนอง เปนตน โดยสมาชิก
ทุกคนจะมาพบกันอยางนอยสัปดาหละครั้ง แตหากวามีกิจกรรมอื่นๆ เขามา ทุกคนก็พรอม
ยินดีใหความรวมมืออยางเต็มที่ แตกระบวนการจิตอาสาจึงไมไดหยุดอยูแคภายในรั้วโรงเรียน
เทานั้น ถึงแมวาเฟรนจะเรียนจบไปหลายปแลวก็ตาม แตเธอก็ยังชักชวนเพื่อนๆ นองๆ ใน
กลุม และเพื่อนๆ ที่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชมาชวยกันจัดกิจกรรมสรางสรรคใหแกรุนนอง
ที่โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเสมอ เชน จัดคายคุณธรรม คายสิ่งแวดลอม คายพี่สอนนอง เชน สอน
ดนตรีไทยและสากล แตงกลอน รำไทย ฯลฯ เธอรูสึกผูกพันกับโรงเรียนนี้ เธอบอกวา เธอไดรับ
สิ่งที่มีคุณคาจากโรงเรียนหลายอยาง เชน กลาแสดงออก รูจักแสวงหาความรู ไดคนพบตัวเอง
และมีความมั่นใจในตัวเอง
เฟรน บอกวา กิจกรรมตางๆ ทีกลุ
่ ม ยุวชนจิตอาสาทำมา ชวยสรางเสริมความรู เจตคติและ
ทักษะแกเธอเปนอยางมาก สิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัดเจนคือ เธอและเพื่อนๆ สามารถ
เปนวิทยากรกระบวนการไดดีขึน้ เพราะไดรับการเสริมศักยภาพการถอดบทเรียนจากโครงการสง
เสริมการจัดการความรูของ
 เยาวชนในทองถิน่ สงผลใหเธอกลาทีจะ
่ ออกมาจัดกระบวนการเรียน
รูใหแกนองๆ ดวยตนเอง
เมื่อกอนทำกิจกรรมโดยไมรูวาตองแสวงหาความรู หาขอมูลและหาวิธีการใหมๆ
อยางไร พอจัดกิจกรรมเสร็จ ก็ไมเคยมีการสรุปบทเรียนรวมกันกับเพื่อนๆ และนองๆ
เสร็จแลวตางคนตางแยกยายกันไป แตเมื่อเขาใจกระบวนการถอดบทเรียนจากกิจกรรม
เธอและเพือ่ นๆ ชอบทีจะ
่ นัง่ ลอมวงพูดคุยแลกเปลีย่ นมุมมองจากประสบการณจัดกิจกรรม
ทุกครั้ง ทำใหเกิดมุมมองและขอคิดใหมที่สามารถนำไปปรับเปลี่ยนกิจกรรมใหมีความ
กระชับ สอดคลองกับเปาหมายและนองๆ มากขึ้น
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นอกจากนี้ยังพบวา เธอมีนิสัยใฝเรียนรูมากขึ้น จากเดิมที่ไมกลาตั้งคำถามกับสิ่งรอบตัว
แตเมื่อผานการฝกฝนเรื่องการถอดบทเรียนบอยครั้ง เธอสามารถตั้งคำถามไดเปนระบบ เปน
ลำดับขัน้ ตอนและสรุปเปนความรูได
 ดีขึน้ จนรูส กึ วาเรือ่ งการเรียนรูได
 ฝงลึกในจิตใจและพฤติกรรม
จนกลายเปนนิสัยของเธอไปแลว และการที่ไดรับบทบาทเปนแกนนำยุวชนจิตอาสา ก็ยังสงผล
ตอคุณคาทางจิตใจใหเธอเกิดความรัก ความศรัทธาในการสรางสังคมที่ดีงามเพื่อตนเองและ
ผูอื น่ เพราะผลจากการไดลงมือทำกิจกรรมตางๆ ในบานเกิดไดสะทอนใหเห็นแลววา “พลังของ
เยาวชน” สามารถทลายกำแพงความแตกตางหลากหลายใหมาหลอมรวมเปนหนึง่ เดียวกันได ซึง่
จะเห็นไดจากความรวมมือจากผูปกครอง โรงเรียน ชุมชน อบต. วัด มหาวิทยาลัย ฯลฯ ซึ่งเปน
ผูใ หญใจดีทีคอย
่ ชวยสนับสนุนสงเสริมใหลูกหลานมีโอกาสทำความดีเพือ่ บานเกิด อาทิเชน อบต.
โพธิเสด็
์ จมีแผนงานรองรับกิจกรรมดานเด็กและเยาวชน โรงเรียนวัดโพธิท์ องสนับสนุนใหนักเรียน
ไดเรียนรูจากชุมชนเพิ่มมากขึ้น และผูปกครอง ชาวบาน ผูรูตางๆ ในตำบลตางใหความรวมมือ
ในทุกกิจกรรมที่ยุวชนจิตอาสาประสานขอความอนุเคราะห นับไดวาเปนการ “จุดประกาย”
กระชับความสัมพันธของภาคสวนตางๆ ไดอีกทางหนึ่ง
แตกวาจะมาถึงวันนี้ไดไมใชเรื่องงาย พวกเขาตองฟนฝาอุปสรรคหลายอยาง ซึ่งพวกเขา
บอกเปนเสียงเดียวกันวา ความสำเร็จในวันนีเกิ
้ ดขึน้ ไดเพราะ “ความสามัคคีและหัวใจจิตอาสา”
ที่ไมเคยยอทอ ทุกคนในกลุม จะคอยใหกำลังใจกันอยูเสมอ ไมใหทอถอย ใหสูกันตอไป เพื่อวา
สักวันหนึง่ ผูใ หญทีเกี
่ ย่ วของจะยอมรับในสิง่ ทีพวก
่ เขาไดลงมือทำ และมาชวยกันสรางสรรคสังคม
ดีงามไปพรอมๆ กันกับลูกหลานตอไป
สวนปจจัยภายนอกที่สงผลตอความสำเร็จก็คือ ผอ.ประพงศ ชูตรัง ผูอำนวยการโรงเรียน
วัดโพธิ์ทองที่ใหคำแนะนำ ใหกำลังใจแกกลุมยุวชนจิตอาสาดวยดีเสมอมา และทานไดประสาน
ความรวมมือไปยังผูที่เกี่ยวของอื่นๆ เชน อบต.โพธิ์เสด็จ อบต.ไชยมนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช โรงพยาบาล และอืน่ ๆ ใหชวยกันมาสงเสริมสนับสนุน ใหความสำคัญแกยุวชน
จิตอาสาใหไดมีโอกาสทำกิจกรรมสรางสรรคในชุมชน และสรางกระแสการยอมรับใหแกกลุม
เยาวชน เพื่อใหผูใหญไดเห็นวาแมจะเปนเพียงลูกหลานของตำบล แตก็มีใจที่อยากจะทำดีเพื่อ
บานเกิด ชวยสรางการเปลี่ยนแปลงใหทุกคนไดหันมามองสิ่งดีๆ ที่สามารถแบงปนใหแกผูอื่นได
โดยไมตองลงทุนเม็ดเงินจำนวนมากมาย เพียงแคเริม่ ตนดวยใจทีมี่ “จิตอาสา” ดังเชนทีลู่ กหลาน
กำลังทำอยูในขณะนี้
แมจะมีปญหาอุปสรรคผานเขามามากมาย แตเธอมองวาสิง่ ตางๆ ลวนเปนบทเรียน เปน
บททดสอบใหเธอและเพือ่ นๆ เกิดความเขมแข็งทัง้ ทางรางกาย อารมณและสติปญญา เธอบอก
วา “จิตอาสาไมใชเรื่องยากหรือเปนเรื่องที่ไมสามารถทำได เพียงแคเริ่มตนลงมือทำ ดวย
หนึ่งสมอง สองมือ สองเทา และหนึ่งหัวใจอันยิ่งใหญ ที่ตองการจะแบงปนสิ่งดีงามและ
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สรางประโยชนใหแกผูอื น่ อยูเสมอ

ไมวาจะเปนกิจกรรมเล็กๆ หรือกิจกรรมทีต่ องใชความ
รวมมือจากคนอืน่ ๆ แลวคอยไปชักชวนเพือ่ นๆ ทีมี่ หัวใจเดียวกันมาชวยกันคนละไมคนละ
มือ ทำดวยหัวใจที่ไมคาดหวังสิ่งใดตอบแทน”
และวันหนึ่ง เมื่อถึงวันฟาเปดผูคนมองเห็น ผลตอบแทนก็ยอมจะคืนกลับมาอยางคุมคา
เพราะในอนาคตขางหนา เด็กและเยาวชนคืออนาคตของชาติและของโลก ดังทานพุทธทาสภิกขุ
ไดกลาวไวในพุทธทาสวิถีวา
“เด็กทั้งหลายนั่นแหละ คือ ผูสรางโลกในอนาคต เราจงพากันสรางโลก โดยผาน
ทางการสรางเด็กอยางถูกตอง เสียแตบัดนีเถิ
้ ด อยาปลอยเด็กใหเปนไปตามบุญตามกรรม
เลย จึงจะเปนการกระทำที่มีความรับผิดชอบอยางสูงสุด ของบิดามารดา ครูบาอาจารย
แหงยุคนี้ ซึ่งถือวา เปนยุคของสติปญญา”
กรณีของเฟรน และเพือ่ นๆ กลุม ยุวชนจิตอาสา จึงเปนอีกวิถหนึ
ี ง่ ทีจะ
่ ชวย “จุดประกาย”
ใหทุกคนไดหันกลับมามองสิ่งที่เปนพื้นฐานที่สุดแหงการอยูรวมกันในสังคมอยางเปนสุข นั่นคือ
มารวมกันสรางสรรคสังคมดีทีไม
่ มขาย
ี ทีใด
่ ในโลกนี้ แตถาทุกคนอยากได ก็ขอเชิญมาชวยกันสราง
โดยเริ่มตนที่ตนเองกอนตั้งแตบัดนี้

โครงการสงเสริมการจัดการความรูของเยาวชนในทองถิ่น (สรส. 4 ภาค)
มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
อรุณรัตน รอดรังนก
102 หมูที่ 5 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทร. 08-9866-7540
E-maol : firn_zakn@hotmail.com
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พลังสรางสรรคเยาวชนคนรุนใหม

ทีตำบล
่
วัดจันทร อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา มีเยาวชนคนหนึง่ ทีแม
่ จะมีพืน้ เพเปน
ลูกชาวนา แตก็ไมไดเปนอุปสรรคตอความสนใจที่มีตอศิลปวัฒนธรรมการรำมโนราหเอกลักษณ
ของทองถิ่นภาคใต
เจมส หรือ จตุรงค จันทระ เกิดและเติบโตขึ้นมาทามกลางวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ
ชาวใต เขาจึงซึมซับศิลปะการแสดงมโนราหมาตั้งแตจำความได เขาบอกวาเริ่มเรียนรูมโนราห
ดวยตัวเองตั้งแตอายุ 10 ขวบ และมุงมั่นฝกซอมเรื่อยมา จนกาวเขาสูวัยรุนเขาจึงไดชักชวน
เพื่อนสนิทสองคน คือ นงค หรือ จำนง ราชปกษศิณ และเบียร พลวัฒน ลัภสุวรรณ มาฝกซอม
และรับงานแสดงรวมกัน
จากจุดเริ่มตนเล็กๆ จนมาถึงในวันนี้เปนเวลากวา 15 ปแลว เจมสมีคณะมโนราหศิลป
เสนห เปนของตัวเอง โดยมีหนาที่จัดการใหเพื่อนๆ และนองๆ ที่สนใจเขามาเรียนรู ฝกหัดและ
ออกรับการแสดงไปดวยกัน
ถึงแมวาในระยะเริ่มตน เขาและเพื่อนๆ จะลมลุกคลุกคลานมาดวยกัน เพราะยังขาดแรง
สนับสนุนจากครอบครัวและผูที่เกี่ยวของ แตคำวา “สูไมถอย” ก็เปนกำลังใจที่สำคัญที่ทำให
เขาเดินหนา
“ผมมีความรักในมโนราหเปนอยางมาก แตครอบครัวไมสนับสนุน เขามองวาเปน
เรือ่ งการเตนกินรำกิน ดูไมมัน่ คง แตเพราะดวยใจรัก จึงพยายามขวนขวายหาประสบการณ
และแสวงหาครูบาอาจารยทีดี่ เกงและถายทอดความรูให
 แกเราได และตองไปดูไปชมดวย
ตัวเองใหได เพื่อฝากตัวเปนศิษยบาง และนำมาพัฒนาปรับปรุงการแสดงของกลุมดวย”
ในฐานะเปนหัวเรือหลักของคณะมโนราห เจมสไดพยายามผลักดันใหเยาวชนรุนหลัง
ไดสืบทอดศิลปะการรำมโนราหใหเพิ่มมากขึ้น จึงไดขออนุญาตพอและแมใชพื้นที่บริเวณบาน
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เปนโรงฝกมโนราหไปในตัว โดยจะมีเพื่อนๆ นองๆ ที่สนใจ ตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึง
ระดับมัธยมศึกษา ทั้งที่มีบานอยูในตำบลเดียวกันหรือตำบลขางเคียงเขามารับการฝกฝน ฝกหัด
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เริ่มตนมีสมาชิกที่สนใจเพียง 7 คน แตปจจุบันมีมากถึง 40 คนเลย
ทีเดียว
เขาคาดหวังวาเด็กและเยาวชนทีผ่ านการฝกฝนจากมโนราหศิลปเสนหไป
 แลว จะสามารถ
เปนผูทำหนาที่ “รับไมตอ” สืบสานศิลปวัฒนธรรมของบานเกิดเมืองนอนไดตอไปในอนาคต
เมือ่ มีผูที สนใจ
่ ติดตอคณะมโนราหเสนหศิ ลปไปแสดงตามงานตางๆ เจมสจะเปน ผูจั ดการ
“คน และงาน” ไปพรอมๆ กัน ไมวาชุดใหญที่มีนักแสดง 30 – 40 คน หรือชุดเล็ก 5 – 15 คน
โดยการแสดงจะมีทั้งการรำมโนราหแบบดั้งเดิม และแบบประยุกตผสมผสาน มีนักรองเพลงลูก
ทุง นักเตน (แดนเซอร) นักแสดง ตัวประกอบ ตัวตลก ดนตรี ฯลฯ และจะตองเตรียมการแสดง
วาจะแสดงอยางไร เรื่องอะไร บทพูด บทขับ บทละครตามเนื้อเรื่องจะดำเนินอยางไร ลำดับเรื่อง
ราวอยางไร จะใชชุดแสดงอยางไร ฯลฯ
โดยเจมสจะจัดการวางแผนรวมกับเพื่อนๆ ไวอยางเหมาะสม เชน คิดคำนวณคาเดินทาง
คาจาง คาวัสดุอุปกรณ วันเวลา เวทีและสถานที่ ฯลฯ และจะตองวิเคราะหและประเมินตนทุน
และผลตอบแทนใหอยางคุมคาแกนักแสดงแตละคน หรือบางครั้งจะแบงบทบาทหนาที่ตามที่
เพื่อนๆ นองๆ ถนัด เชน บางคนถนัดเตนก็จะใหเปนแดนเซอร บางคนชอบแตงตัวก็จะใหดูแล
เรื่องชุดการแสดง บางคนชอบรองเพลงก็จะใหเปนนักรอง ในสวนการรำมโนราหนั้น ทุกคนใน
คณะสามารถผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไดอยูแลว
“แตละครัง้ นองๆ อาจจะไดคาตอบแทนคนละรอยหรือรอยกวาบาท แตตรงนัน้ เราก็
ไมไดใหความสำคัญวาจะตองไดเงินมาก เพราะสิ่งที่ทุกคนทำ ทุกคนเขาใจวาทำไปเพราะ
ความรักในศิลปวัฒนธรรม และรูสึกภูมิใจที่เราไดมีเยาวชนรุนใหมที่เห็นคุณคาและความ
สำคัญในการอนุรักษศิลปะพื้นบาน ทำใหเรายืนหยัดอยูตรงนี้ดวยกันได”
นอกจากนี้ สมาชิกยังชวยกันสรางรายไดเสริมใหแกคณะ ดวยกิจกรรมปลูกผัก ปลูกตนไม
ทำอุปกรณประกอบการแสดง ทำเทริดโนราห
ซึง่ ชวยลดตนทุนจากการสัง่ ซือ้ ไปไดหลายพัน
บาท ทำกำไลลูกปดขาย และสามารถดัดแปลง
เปนชิ้นงานอื่นๆ เชน ที่รองแกว รองกระถาง
ตนไม เปนตน
กวา จะ สมาชิก ทุก คน จะ ลงตัว กัน ได
เจมส และ เพื่อนๆ ได ชวย กัน ตั้ง กฎ เหล็ก ใน
เรื่องหามสมาชิกทุกคนสูบบุหรี่ ดื่มเหลา เลน
การพนัน จนถึงการประพฤติเกเรนอกลูนอก
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ทาง และรุนพี่จะตองเปนแบบอยางที่ดีใหแกรุนนอง และรวมมือรวมใจกันอยางเต็มที่แมวาจะมี
อุปสรรคบางก็ตาม สงผลใหสมาชิกมีความเขาใจในแนวทางประพฤติปฏิบตั เป
ิ นทีเรี
่ ยบรอย ทำให
ผูใหญในชุมชนเห็น จนเปนที่ชื่นชมและไววางใจไดวา ถาลูกหลานใครมาเรียนกับคณะมโนราห
ศิลปเสนหแลว จะไมหลงเดินไปในทางที่เสื่อมอยางแนนอน
บางครัง้ เจมสจะประสานเครือขายเพือ่ นมโนราหตางจังหวัดมารวมแสดงดวยกัน หรือหาก
เครือขายขาดนักแสดง ก็จะอาสาพาเพือ่ นๆ และนองๆ ไปชวยกัน โดยไมไดมุง หวังผลตอบแทน
ใดๆ เพราะอยากจะทำดวยใจอาสา หรือถาทางเครือขายมีคาตอบแทนใหบางก็ไมไดเรียกรอง
เพิ่มเติมใดๆ ถือเปนการชวยเหลือหมุนเวียนและฝกปรือฝมือไปดวย
ผลประโยชนที่เกิดขึ้นกับสมาชิกมโนราหเสนหศิลปมีมากมาย เจมสบอกวา “การที่มีใจ
รักในการรำมโนราหและมุงมั่นทุมเทใหกับสิ่งที่รักอยางเต็มที่ จนถึงวันนี้ผลสำเร็จที่เกิด
ขึน้ ทำใหคณะมีชอื่ เสียงเปนทีรู่ จ กั ในละแวกภาคใต และยังไดมีโอกาสทำสิง่ ดีๆ เพือ่ คนอืน่
และสังคมไดอีกหลายๆ อยาง เชน ไดมีโอกาสไปสอนนองๆ นักเรียนในโรงเรียน แมทาง
โรงเรียนจะไมมีคาตอบแทนใหก็ตาม”
การทำงานเชนนี้ทำใหเจมสและสมาชิกไดมีโอกาสเรียนรูในสิ่งตางๆ เชน การอยูรวมกับ
ผูอื่นในสังคม การวางตัว การพูดในที่สาธารณะ การมีมนุษยสัมพันธที่ดี ไดฝกทักษะอื่นๆ ตางๆ
ที่สามารถใชเปน “วิชาชีพ” ติดตัวไปจนเติบใหญได เชน การทำเครื่องทรงมโนราห การผูกผา
การจัดดอกไม การรำมโนราห การทำงานฝมือและงานชางตางๆ เชน ชางไม ทำปาย ทาสี
ชางเย็บ ฯลฯ
นอกจากนี้ ยังเกิดประโยชนตอสังคมในวงกวาง เพราะนองๆ ตางหันมาสนใจเรียนรู
ศิลปะการรำมโนราห และยังชวยสานสายสัมพันธในชุมชน ทั้งเด็กและผูใหญใหหันมาใสใจศิลป
วัฒนธรรมพืน้ บานทีมี่ คุณคา ไมใหขาดหายไปจากวิถชีี วติ จนวันนีพ้ อแมและผูใ หญในชุมชนตาง
สบายใจ ที่ไดเห็นลูกหลานของตนเปนคนดี ไมไปมั่วสุมทางอบายมุข หางไกลยาเสพติด มีรุนพี่
ชักชวนมามั่วสุมทางความดีกันแทน ก็ทำใหรูสึกเบาใจไปไดมากขึ้น
ในสวนของหนวยงานที่เกี่ยวของ ก็ไดเขามาใหการสนับสนุนมากขึ้น เชน ผูนำทองถิ่น
และ อบต. วัดจันทร ที่ใหการสนับสนุนงบประมาณ กศน.สทิงพระชวยสนับสนุนองคความรูและ
รวบรวมจัดระบบความรูไว
 เพือ่ ถายทอดใหแกคนรุน ตอไปไดรูจ กั ศิลปวัฒนธรรมทองถิน่ โรงเรียน
ในตำบลก็ไดเชิญเจมสและเพือ่ นๆ ไปสอนนองนักเรียนอยูเสมอ

และหากมีงานเทศกาลในพืน้ ที่
คณะมโนราหศิลปเสนหจะไดรับเชิญไปแสดงใหแกพอแมพี่นองและประชาชนทั่วไปไดรับชมอยู
เสมอมิไดขาด
จนมาถึงวันนี้ เจมสและเพื่อนๆ นองๆ ยังคงมุงมั่นฝกซอมสืบสานศิลปะการรำมโนราห
อยางตอเนื่อง มีเยาวชนรุนใหมที่สนใจผานเขามาเรียนรูอยูมิไดขาด จนคณะมโนราหศิลปเสนห
มีจำนวนสมาชิกที่เพิ่มมากขึ้นและเติบโตไปพรอมกับการซึมซับทุกอณูแหงจิตวิญญาณมโนราห
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ทำใหทุกคนไดเขาใจคำวา “รัก” เปนความรักในวัฒนธรรมทองถิ่นบานเกิดของตนเอง และเกิด
ความรูส กึ ภาคภูมใิ จในศิลปะการรำมโนราหทีมี่ คุณคา มีเกียรติ มีศักดิศ์ รี ใหแกชีวติ และจิตใจ และ
พรอมทีจะ
่ มุง มัน่ สืบทอดจิตวิญญาณมโนราหตอไปอยางไมหยุดยัง้ เพือ่ ใหเยาวชนคนรุน ใหมได
เรียนรูและเติบโตไปพรอมๆ กับการทำงานที่ตนรักและเปนประโยชนตอสังคมใหมากที่สุด
เจมสมักจะบอกนองๆ อยูเสมอ
 วา “ถารักในมโนราห ก็จงอยาเอาเงินมาเปนตัวตัง้ แต
ใหรักในสิ่งที่เราไดทำ และสิ่งนั้นจะนำพาความสำเร็จมาสูเรา”

คณะมโนราหศิลปเสนห
จตุรงค จันทระ
33/1 หมู 3 ตำบลวัดจันทร อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190
โทร. 08-7967-1477
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ดวยวิถชีี วติ ของบรรพบุรษุ ทีตำบล
่
ถ้ำใหญ อำเภอทุง สง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดสืบทอด
วิถีเกษตรกรรมมาตั้งแต สมพร ทองเพิ่ม หรือ “กุง” จำความได เขาชอบไปวิ่งเลนและชวยงาน
พอแมในสวนของครอบครัวเสมอ ในผืนดินแหงนี้ มีทัง้ นาขาว สวนยางพารา สวนไมผลทีมี่ หลาก
หลาย เชน มังคุด เงาะ ทุเรียน ลองกอง ฯลฯ โดยมีผูเป
 นพอ คอยใสใจแนะนำและเปนแบบอยาง
ทีดี่ ทำใหเกิดการเรียนรูใน
 เรือ่ งวิธการ
ี ทำนา ทำสวน ทำไร รูจ กั การปลูก บำรุงรักษา เก็บเกีย่ วพืช
ผลทุกชนิด และสงผลใหเขาซึมซับจิตวิญญาณชีวิตลูกชาวเกษตรไวไดอยางเต็มตัว
“จำไดวาตัง้ แตเด็ก เราไดเห็นพอแมปูย า ตายายทำการเกษตรมาตลอด และจะชอบ
ตามพอแมไปนาไปไร จนซึมซับเขามา แตก็ไมรวู ามาตัง้ แตเมือ่ ไหร แตเรารูว าเราชอบ เรา
รักในการทำเกษตร”
สม พร ใฝฝน วา สัก วัน หนึ่ง เขา จะ เรียน ให จบ ปริญญา ตรี เปน บัณฑิต ดาน การเกษตร ที่
สามารถนำวิชาความรูมาพัฒนาปรับปรุงวิถีการเกษตรของครอบครัวตอไป เพราะเห็นวาอาชีพ
ที่มีคุณคาและมีความสำคัญที่จะชวยเลี้ยงปากเลี้ยงทองครอบครัวได เมื่อโตขึ้นเชาตัดสินใจ
มุงหนาสูรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ) ใน
คณะเกษตรศาสตร สาขาพืชศาสตร หวังนำความรูมาพัฒนาไรสวนที่บานเกิด
หลังจบการศึกษาเขาตัดสินใจหางานทำ ตองมีตำแหนงหนาที่การงานที่ดี และใหพอแม
ภาคภูมิใจในความสำเร็จของลูก โดยเขาทำงานที่ กศน.อำเภอทุงสง เปนเวลา 1 ปครึ่ง แตดวย
คาตอบแทนและภาระงานที่มองวาอาจจะไมสามารถตอบสนองโจทยชีวิตของเขาได กอปรกับ
ระหวางทำงานเขาสะสมเงินซื้อที่ดินไวจำนวนหนึ่ง และเริ่มลงทุนลงแรงปลูกกลวยหอมในสวน
ยางพาราไวบางแลว เขาจึงตัดสินใจลาออกจากงานประจำ เพื่อมาเริ่มตนชีวิตที่บานเกิดอยาง
ที่ตั้งใจไว
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“ตอนทำงานก็มานั่งคิดอยูเสมอวา เราไปทำงานแตละวัน เขาทำงาน 8.30 น. เลิก
งาน 16.30 น. ก็ทำไปคอยไปวาจะเลิกงานเมื่อไหร จะไดกลับบาน ก็มองวาชีวิตของเราคง
ไมใชตรงนั้นแนนอน ก็มานั่งคิดวาแลวงานอะไรเปนสิ่งที่ใชสำหรับเรา ก็ไดพบคำตอบวา
สิ่งที่พอแมปูยาตายายทำมานั่นแหละ คือสิ่งที่เราชอบ”
แมวาพอแมและเพื่อนๆ จะรูสึกตกใจกับการตัดสินของเขา เพราะงานเดิมก็มีตำแหนงที่
ดูดีมีอนาคตและมั่นคง แตเขารูอยูเต็มหัวใจของตนเองวาตองการอะไรกันแน จึงขอเลือกที่จะ
กาวเดินบนหนทางเกษตรกรตามแบบอยางที่บรรพบุรุษไดดำเนินมา ความรูจากการเรียนรวม
กับประสบการณจาการทำงาน เขาพบวา ปญหาทีเกษตรกร
่
สวนใหญพบเจอ คือ การถูกกดราคา
จากพอคาคนกลางและไมสามารถตอรองราคาได พอดีกับกลวยหอมที่ปลูกไวในสวนเริ่มออก
ผลผลิต เขาจึงหาชองทางขายกลวยหอมดวยตนเองทีตลาด
่
ดวยการเชาแผงเพือ่ นำกลวยมาขาย
ซึ่งสามารถขายไดราคาดีและจำนวนมาก โดยเฉพาะในชวงเทศกาลตรุษจีนจะขายดีมากๆ พอที่
จะไมทำใหชีวิตเดือดรอนมากนัก จนสามารถเก็บหอมรอมริบซื้อที่ดินสำหรับปลูกกลวยหอมได
เพิ่มขึ้นอีก 4 ไร และสามารถเปดแผงขายกลวยหอมแผงที่ 2 ในตลาดโตรุงหลังจากขายได 2 ป
นอกจากนี้ สมพรยังไดนำผักและผลไมอืน่ ๆ ตามฤดูกาล เชน เงาะ ลองกอง ทุเรียน มังคุด
กลวยน้ำวา กลวยเล็บมือนาง มะละกอแขกดำ และผักพืน้ บานหลายชนิด เชน ผักกูด มะเขือพวง
ใบบัวบก พริกไทย ทั้งจากสวนของพี่และเครือญาติ รวมถึงผักปลอดสารพิษที่ตนเองไดปลูกเอง
เชน ผักกวางตุง ผักคะนา ขาวโพดหวานตมมาขายที่แผงเพิ่มเติมอีกดวย เขามองวา “ความ
ยั่งยืนและมั่นคง” จะเกิดขึ้นไดดวยอาศัยความหลากหลายของพืชพันธุธัญญาหารและการมี
ทีด่ นิ ทำกินพอประมาณกับกำลังตน ทัง้ สองสิง่ นีจะ
้ ตองผนวกกับการใช “ความรูและ
 คุณธรรม”
อยูเสมอ จึงจะสามารถรองรับและกระจายความเสี่ยงทางการตลาดไดเปนอยางดี เพราะระบบ
ตลาดเกษตรมักจะผันแปรเอาแนนอนไมได ในบางฤดูกาล
พืชผลชนิดใดไดราคาดี เกษตรกรรายยอยก็มักจะแหปลูก
ตามกันจนผลผลิตลนตลาดและก็จะถูกกดราคาลง และ
ประสบภาวการณขาดทุนหรือไดผลกำไรต่ำกวาที่ควรจะ
เปน เขาจึงตองคอยดูจังหวะและโอกาสในการลงทุนปลูก
พืชแตละชนิดเสมอ เพือ่ ไมใหไหลตามกระแสจนเกินไป แต
ในบางครั้งก็ตองควบคุมผลผลิตใหออกผลฤดูกาลไดดวย
เพื่อที่จะใหขายไดราคาที่ดีขึ้น
ความสำเร็จตางๆ เกิดขึ้นจากการที่สมพรพยายาม
ศึกษาเรียนรูอยู
 เสมอ

เขาไดใชความรูสิ ง่ ทีร่่ ำเรียนมาทัง้ ภาค
ทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหสอดคลองกัน ตั้งแตการจัดการ
ที่ดิน รูวิธีการเตรียมดิน จัดสรรพื้นที่ใหเหมาะสมกับพืช
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แตละ ชนิด การ จัดการ ปลูก พืช แตละ ชนิด
วาควรจะปลูกในชวงเวลาไหน มีอายุเทาไหร
ควรจะเก็บเกี่ยวเมื่อไหร จะเก็บรักษาอยางไร
ความรูทางดานการจัดการตลาด ที่เขาตอง
วิเคราะห ความ ตองการ ของ ตลาด รู ตนทุน
และกำไรที่ควรจะเปน รูวาคูแขงเจาอื่นขาย
อะไร ขายอยางไร ขายเทาไหร รูความ

ตองการ
ของลูกคา และรูวิธีการสรางความสัมพันธกับ
ลูกคาที่มีหลากหลาย เชน ลูกคาทั่วไป ลูกคา
ขาประจำทีม่ าซือ้ เพือ่ นำไปผลิตอาหารตอ และดานการจัดการชีวติ ซึง่ เขายึดหลักพออยูพอ
 กิน
จึงไมไดคิดมุงหวังที่จะคากำไรเกินควร แตหวังใหลูกคาไดบริโภคสินคาที่มีคุณภาพและผูขายก็
สามารถอยูได
 ดวย และในทุกขัน้ ตอนของการจัดการ เขาจะใชการจัดการความรูเข
 ามาชวย โดย
จะจดบันทึกขอมูลทุกขั้นตอนอยางละเอียดลออเปนประจำทุกวัน เชน รายรับ-รายจายประจำ
วัน ขอสังเกตการเติบโตของพืชแตละชนิด ขอสังเกตดินฟาอากาศที่สงผลตอพืช ขอสังเกตที่ควร
ปรับปรุง และยังไดชวนเพื่อนๆ นองๆ สมาชิกกลุมมารวมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอยูเสมอ ฯลฯ
ปจจุบัน สมพรมีที่ดินเปนของตนเองประมาณ 20 ไร ซึ่งเปนผืนดินที่มีคุณคาที่สามารถ
เลีย้ งทุกชีวติ ในครอบครัวใหอยูกั นไดอยางมีความสุขตามอัตภาพ ใหเปน “ครอบครัวพอเพียง”
จึงไดขยายพื้นที่ทำเกษตรแบบปลอดสารพิษมากขึ้น ทั้งในนาขาว สวนยางพารา และสวนไมผล
เชน ทำน้ำหมักชีวภาพ ปุยหมัก โรงสีขาว เตาเผาถาน เปนตน ซึ่งสามารถเห็นผลสำเร็จไดใน
ระยะเวลาไมกีป่ และสามารถเพิม่ ผลผลิตในพืน้ ทีได
่ มากขึน้ และลดรายจายจากการลงทุนไดมาก
พอสมควร และตองยึดหลัก “ปลูกทุกอยางที่กิน กินทุกอยางที่ปลูก”
เมื่อเห็นผลสำเร็จของตนเองที่สามารถรับประกันความมั่นคงและความสุขในชีวิตไดแลว
ในระดับหนึ่ง สมพรพยายามชักชวนใหเพื่อนๆ นองๆ หันมามองวาผืนแผนดินของพอแมเปน
แผนดินทอง ที่จะสามารถสรางชีวิต สรางความมั่นคงใหพออยูพอกินไดอยางไมลำบากเดือด
รอน มีความสุขตามกำลังความสามารถและยืนอยูบนขาของตนเองไดโดยไมตองอายใคร และ
ยังมีเวลาไดดูแลพอและแมเพื่อตอบแทนคุณทานอีกดวย เขาจึงไดตั้งกลุม “กลุมเกษตรรักษ
ถิ่น เยาวชนอำเภอจุฬาภรณ” ขึ้นเพราะตองการที่จะขายผลไปสูเยาวชนอื่นๆ เปนเครือขาย
ระดับอำเภอ และทำหนาที่พี่เลี้ยงถายทอดความรูและประสบการณใหกับเพื่อนๆ นองๆ อยู
เสมอ โดยใชบานของเขาเปนจุดแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือในบางครั้งก็จะชวนไปเขารับการอบรม
เสริมศักยภาพจากภายนอกบาง เชน ที่ศูนยกสิกรรมธรรมชาติวัดปายาง เพื่อใหทุกคนไดเห็น
ของจริง ไดลงมือทำจริง และมีความมุงมั่นตั้งใจจริง ที่จะสามารถลุกขึ้นยืนและพึ่งพาตัวเองได
อยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรี
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ในตอนนีเพื
้ อ่ นๆ นองๆ หลายคนมีสวนกลวยหอม มีโรงเพาะเห็ด มีบอเลีย้ งปลาในพืน้ ที่
ของตนเอง และสามารถนำผลผลิตมารวมกันจำหนายในนามกลุมไดแลว ซึ่งจะชวยใหสามารถ
รวบรวมผลผลิตและสงขายในตลาดไดมากขึน้ หรือบางรายก็หาทำเลเปดแผงขายกลวยหอมเปน
ของตนเองได ซึง่ ทำใหเกิดชองทางอาชีพเพิม่ ขึน้ อีกดวย ดวยความรูและ
 ประสบการณของสมพร
ที่เชื่อวา ถาตองการจะเติบโตกาวหนาในวิถเกษตรกรรม
ี
เกษตรกรจำเปนจะตองพึ่งพาตนเองให
ได และตองคอยๆ ลดหรือตัดวงจรพอคาคนกลางออกไป โดยเกษตรกรตองเปนทั้งผูผลิตและ
ผูขายไดดวยตนเอง โดยยึดหลัก “ปลูกได ขายเปน”
ดวยความมุงมั่น ตั้งใจจริง และลงมือทำดวยตนเองอยางทุมเท สมพรไดพยายามริเริ่ม
สรางฝนใหมขึน้ มา ดวยการสรางศูนยการเรียนรูเยาวชน

ขึน้ ภายในพืน้ ที่ โดยคาดวาจะจัดพืน้ ที่
เปนสำนักงานและลานกิจกรรม เพือ่ ใหตอไปจะไดเปนแหลงศึกษาเรียนรู รวบรวมขอมูลทางดาน
การเกษตรและมีเครือ่ งคอมพิวเตอรกับอินเทอรเน็ตไวใหเพือ่ นสมาชิกมาคนควาหาขอมูลความ
รูไดสะดวกมากขึ้น และรวมไปถึงการทำกิจกรรมตางๆ ที่เปนประโยชนตอชุมชนและสังคม ก็จะ
ใหนองๆ เยาวชนไดมารวมกลุมกันทำกิจกรรมในที่แหงนี้ดวย
ในวันนี้ของ สมพร ทองเพิ่ม ถือไดวาประสบความสำเร็จในเสนทางของตนที่เคยฝนใฝ
ไวแลว เพราะปจจุบันมีคณะศึกษาดูงานจากตางพื้นที่เขามาเรียนรูในผืนดินเล็กๆ ของสมพรอยู
เสมอ ซึง่ สามารถสรางคุณคาใหกับผูอื น่ ทีกำลั
่ งแสวงหาทางเลือกและทางออกใหกับชีวติ ไดเขามา
สัมผัส และเห็นความสำคัญของวิถีเกษตรกร ซึ่งเปนรากเหงาของบรรพบุรุษที่สืบทอดตอกันมา
และไดชวยกันแบงปนความสำเร็จจากประสบการณใหแกเยาวชนคนอืน่ ๆ ในชุมชน ใหไดมีโอกาส
เขามาเรียนรูวิถเกษตรกรรม
ี
ที่คนรุนใหมจะตองเปนผูสืบทอด “มรดกแผนดินของครอบครัว”
ไดตอไปในอนาคต และไมทิ้งถิ่นไปไหน ดวยเพราะสมพรเชื่อมั่นอยางแนวแนวา “ผืนแผนดินมี
คามากกวาเงินทอง” และบัดนี้เขาสามารถทำใหเกิดผลประจักษเปนรูปธรรมไดอยางชัดเจน

สมพร ทองเพิ่ม
187/1 หมู 6 ตำบลทุงโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
โทร. 08-6279-2699
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“ผมชอบเกษตร
อยากเกงแบบชาวนา
และอยากเปนคนดีของสังคม”
“นองโก” ด.ช.ภานุวัฒน อุบาลี วัย 12 ขวบ ถือเปนเด็กนอยจากทองไรทองนาที่ตำบล
วัดดาว อำเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี เปนลูกหลานของผูน ำทองถิน่ ทีรู่ จ กั กันดีคือ สำราญ
อุบาลี รองนายกองคการบริหารสวนตำบลวัดดาว หรือที่เรียกกันทั่วไปวา “ลุงราญ” ซึ่งเปนปู
ของนองโก ปูและคุณพอคุณแมรวมกันสนับสนุนและใหโอกาสนองโกไดเริ่มตนเรียนรูและเขาใจ
คำวา “การใชชีวิตแบบคนบานทุง”
นองโก ไดมีโอกาสเขารวม “โครงการเมล็ดพันธกลาสูอาหารจานใหญในโรงเรียน
วัดดาว” ซึ่งไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก อบต.วัดดาว ผานการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู
โดย สรส. ซึ่งเปาหมายปลายทางนั้นเพื่อ “สรางกลไก” ตอการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความ
เหมาะสมกับตำบลวัดดาว ไมวาจะเปน แกนนำเด็กเยาวชน กลุมผูใหญใจดีที่ใหการสนับสนุน
กิจกรรมในพื้นที่ ผูปกครองเด็กเยาวชนที่ตองเขามามีสวนรวมในการดำเนินงาน ตลอดจนคณะ
กรรมการที่ใหการสนับสนุน “กิจกรรมและงบประมาณ” ในการสงเสริมและพัฒนางานเด็ก
เยาวชนในตำบลไดอยางตอเนื่อง โดยผานการเรียนรูเรื่องงานฐานเกษตร 4 เรื่อง คือ การเพาะ
เห็ด การปลูกผัก การเลี้ยงกบ และ การปลูกขาว โดยมีครูภูมิปญญาผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
มาชวยสอนในโรงเรียน ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้ที่ถูกออกแบบขึ้นก็เพื่อการ “บมเพาะ” เมล็ด
กลาตัวนอยๆ ในตำบลใหเติบใหญอยางมีคุณภาพ สามารถดำเนินชีวิตไดอยางถูกวิถีไมเปน
ปญหากับสังคม
“แตกอนผมไมคอยสนใจวิชาความรูดานเกษตรมากเทาไหร ชอบเลนสนุกกับเพื่อนไป
วันๆ ไมชอบอะไรที่เปนความรูแบบวิชาการ แตพอไดมีโอกาสมาเรียนรูในโครงการฯ ผมสนใจ
เรื่องการเพาะเห็ด เพราะผมเคยทดลองเพาะเห็ดมากอน ผมแคอยากรูวาถาตั้งใจทำแบบจริงๆ
จังๆ จะสูผูใหญที่เขาทำขายไดหรือไม?”
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แรงบันดาลใจมาจากครอบครัว
พื้นฐานทางครอบครัวของนองโกถือเปนครอบครัวที่อบอุนครอบครัวหนึ่ง คุณพอเปน
ผูใหญบานในชุมชน คุณแมเปนแมบานที่หมั่นอบรมสั่งสอนใหนองโก คิดดี ทำดี ซึ่งเปนการ
ฝกฝนเลี้ยงดูลูกดวยความรัก ความเอาใจใสตลอดเวลา
“ที่ผมกลับมาเพาะเห็ดที่บานเปนเพราะพอกับแมสนับสนุน ทานอยากใหผมมีความรับ
ผิดชอบมากขึ้น ผมเองก็เริ่มชอบการเพาะเห็ดขึ้นมา เพราะผมสามารถชวยลดรายจายใหกับ
ครอบครัวไดบาง เห็ดที่ผมเพาะเอง สามารถนำมาทำกับขาวในแตละมื้อได ชวยใหแมไมตองไป
ซื้อกับขาวที่ตลาดใหเปลืองเงิน ผมรูสึกภูมิใจมากที่ไดมีสวนชวยเหลือครอบครัวผมเอง”
ในทุกวันนองโกจะหมั่นดูผลงานตนเอง ที่เกิดจากการนำความรูที่ไดรับจากการเพาะเห็ด
ทีโรงเรี
่ ยนกลับมาทำตอทีบ่ านซึง่ ผลงานก็เปนทีน่ าพอใจ เห็ดทีเขา
่ เพาะมากับมือ ออกดอกโตวัน
โตคืน สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตแหงความตั้งใจไดอยางคุมคา บทเรียนเล็กๆ จากการลงมือทำ
ดวยตนเอง ทำใหทุกวันนีน้ องโกเปนเด็กใฝรู สนใจวิชาชีวติ มากขึน้ โดยเริม่ เรียนรูโลก
 ใบใหมดวย
การออกไรออกนาพรอมกับคุณพอ คุณปูราญอยูอยางเสมอในชวงเวลาเสาร อาทิตย
“เวลาที่ผมออกไปนากับพอกับปูราญ ผมมีความสุขมาก ทุงนาบานเราเปนสีเขียว
สวย ดูสดชืน่ ดี บางครัง้ ผมมองชาวนาทีทำ
่ นากัน ผมเคยคิดอยากมาทำนาบางเพราะอาชีพ
เกษตรไมเคยทำรายใคร มีแตชวยใหทุกคนมีความสุข กินอิม่ นอนหลับได ถึงแมจะเหนือ่ ย
แตนาภูมิใจ ถาผมโตขึ้นผมอยากทำการเกษตร อยากเกงแบบชาวนาที่ตำบลวัดดาว และ
ที่สำคัญทำอะไรก็ไดแตตองไมเปนภาระกับสังคม”
ขยัน ใฝรู สูงาน เปนการพัฒนาคน
วันนี้ไมใชแคเรื่องเพาะเห็ดที่นองโกสนใจ แตกลายเปน..ทุกเรื่อง..ที่มีอยูในชุมชน อะไรที่
ชวยใหโกเรียนรูและสามารถนำความสำเร็จนั้นๆ มาใหครอบครัวไดชื่นใจ เขาจะอาสาทำเสมอ
เชน การออกหาปลาในวันอาทิตยเพื่อชวยแมผอนภาระคากับขาว โกบอกวา เปนประสบการณ
การเรียนรูแบบใหมที่ชวยใหเขาใชชีวิตรวมกับคุณพอและคุณตามากขึ้น เขาคิดวาหากตนเองมี
ประสบการณชีวิตอยางรอบดาน โตขึ้นก็สามารถเอาตัวรอดได
“ผมคิดวาเด็กและเยาวชนที่จะพัฒนาทางความคิดไดตองมีความสนใจ มีความขยันที่จะ
เรียนรูสิ่งที่ผูใหญอบรมสั่งสอนหรือถายทอดความรูใหแกเรา และที่สำคัญเราตองทดลองลงมือ
ทำดวยตนเองจะทำใหตนเองมีความเขาใจมากขึน้ ผมชอบเกษตรมาตัง้ แตไดเรียนรูเรื
 อ่ งการเพาะ
เห็ด การปลูกผัก การเลีย้ งกบและการปลูกขาว ทำใหผมมีความเขาใจเรือ่ งงานเกษตรมากขึน้ หาก
ผูใ หญไมใหโอกาสผม ผมก็คงไมมทาง
ี ชอบงานเกษตรแนๆ อยากเปดโอกาสใหเพือ่ นๆ ทียั่ งไมได
มีโอกาสเขามาเรียนรูให
 มาเรียนรูร วมกัน เพือ่ ชวยกันทำความดีใหแกชุมชน ถึงแมวา ตอไปผมจะ
เปนรุนพี่ แตผมก็จะกลับมาเรียนรูรวมกับนองๆ ในตำบลอีก เพราะถาพวกเรารวมมือกันในการ
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สรางเด็กทีมี่ จิตอาสาในตำบลเยอะๆ รวมกันทำงานใหกับชุมชนเปนการตอบแทนความดี ผมวา
ตำบลวัดดาวคงมีแตความเจริญ มีความสุขถึงแมวาโลกเราจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไรก็ตาม”
ทุนที่มีในชุมชน..เปนเครื่องบมเพาะเด็กและเยาวชนที่ดีที่สุด
สิง่ ทีน่ องโกสะทอน เปนการบอกถึง “คำตอบ” หรือ “ทางออกทีดี่ ” ใหแกชุมชนทีชั่ ดเจน
มากขึน้ ในกระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยกระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชนตองสราง
ใหเด็กและเยาวชนรูจัก
“เรียนรูทุน” ที่มีอยูในชุมชนอยางถองแทและเขาถึงวิถีชีวิตที่เขาไดอยูอาศัยจนเติบใหญ
มาไดทุกวันนีให
้ ดีเสียกอน แนวทางในการสรางเมล็ดพันธุที รู่ ค ณ
ุ คาของทุนชุมชน รูรั กษาตอยอด
ดวยมือเขาเองนั้นถือเปน กระบวนการพัฒนาที่สมบูรณแบบดวย “คุณคาและความหมาย” ที่
สามารถถายทอดจากรุนสูรุนไดไมยาก หากผูใหญใจดียังคงใหความสำคัญ ผลักดันหนุนเสริม
อยางตอเนื่อง ยอมสามารถสรางเมล็ดพันธุกลาที่มีความกลาแกรงสามารถออกนอกรั้วโรงเรียน
นอกรั้วชุมชนไดอยางเต็มภาคภูมิ เฉกเชน “นองโก” คนนี้ที่นับแตนี้ตอไปจะเปนนักเกษตรตัวยง
..ตอจากรุนพอ รุนแมไดไมยากในอนาคต เพราะเขาวาดฝนเติมฝนความเปนไปไดที่สอดคลอง
กับวิถีชีวิตของตนเองไดอยางดีที่สุดแลว

ภานุวัฒน อุบาลี
62 หมูที่ 3 ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี 72150

99

มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา

มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา
จังหวัดพะเยา

มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา เดิมชื่อโครงการพะเยาเพื่อการพัฒนา กอตั้งขึ้นเมื่อป
พ.ศ. 2530 มีเปาหมายเพื่อพัฒนาชนบทในจังหวัดพะเยา ตอมาไดรวมตัวกับองคกรพัฒนา
เอกชนขนาดเล็กในจังหวัดเชียงใหม ลำพูน แมฮองสอน และเชียงราย 6 องคกร ภายใตชื่อ
โครงการรวมพัฒนาชนบทภาคเหนือ (Northnet) และในป 2536-2538 โครงการรวมพัฒนาชนบท
ภาคเหนือ ไดจดทะเบียนเปนองคกรนิติบุคคล ชื่อ “มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน” (Northnet
Foundation) มีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก 8 องคกร และในสวนของโครงการพะเยาเพื่อการพัฒนา ได
ปรับภารกิจขององคกรไปทำงานดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภายใต
โครงการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ำกวานพะเยา เนนสนับสนุนใหองคกรชาวบานมีสวนรวมใน
การอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ำกวานพะเยา หรือดอยหลวง จำนวน 7 ลำหวย และปาแมอิง
ฝงซาย ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 9 ตำบล ในอำเภอเมือง และอำเภอแมใจ จังหวัดพะเยา
ในป พ.ศ.2542 โครงการพะเยาเพื่อการพัฒนาลาออกจากมูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน
พรอมทัง้ ขยายพืน้ ทีทำงาน
่
ครอบคลุมลุม น้ำอิง เนนทำงานเปนเครือขายประชาชนลุม น้ำอิง และ
ในวันที่ 20 ตุลาคม 2548 ไดรวมกับสถาบันพัฒนาชุมชนเขมแข็งและโครงการสงเสริมเกษตรกรรม
ทางเลือก จดทะเบียนเปนมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา (Phayao for Development Foundation
– PDF) ขยายการทำงานครอบคลุมประเด็นสุขภาพ ดานเอดส ผูหญิง เกษตรกรรมทางเลือก
หมอเมือง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เกรียงไกร ไชยอำมาตย ผูประสานงานพื้นที่ มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา เลาวา ใน
สวนงานที่เกี่ยวของกับเยาวชนนั้น ทางมูลนิธิดำเนินการภายใตโครงการบูรณาการปองกันและ
แกไขปญหาเอดสในชุมชน ซึ่งเนนสรางสภาพแวดลอมที่ดีใหกับชุมชน และผูติดเชื้อ มีการจัด
ระบบบริการที่เปนมิตรสำหรับเยาวชน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของแกนนำเยาวชนในทุกๆ
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ดาน และผลักดันนโยบายทองถิ่นใหหนุนเสริมกิจกรรมของเยาวชน โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเยาวชน ใหสามารถลุกขึ้นมาบอกกับตนเองไดวา ตนเปนบุคคลที่มีคุณคา
รวมทั้งพัฒนาแกนนำเยาวชนใหเปนที่ปรึกษาของเพื่อนๆ ได ตลอดจนเปดพื้นที่ใหเยาวชนนำ
ผลงานในพื้นที่มาจัดแสดงโชวในรูปแบบเครือขายเยาวชน 7 จังหวัดภาคเหนือ
“เครือ่ งมือทีใช
่ มีหลากหลาย ทัง้ แบบประเมินความรู ความเขาใจ การทำแผนทีพฤติ
่ กรรม
เยาวชน เพื่อประเมินสถานการณจุดรวมเยาวชน ติดตามพฤติกรรมตางๆ ทำบันทึกการแจก
ถุงยางอนามัย การทำแผนชุมชน วิเคราะหสถานการณเยาวชน และวางแผนการดำเนินงาน ฯลฯ
แตในเบื้องตนเนนการอบรมดานเอดส เพศศึกษา ใหเยาวชนตระหนักถึงคุณคาในตนเอง”
ขณะเดียวกันก็ใหชวยกันคิดวาในสถานการณที่บานเมืองของเราเปนเชนนี้ และเยาวชน
ทั่วไปยังสุมเสี่ยงตอการติดเชื้อเอดส พวกเขาจะทำอยางไร เพื่อเปนการชวยเหลือและปองกัน
นอกจากนี้ยังมีการจัดคายเติมทักษะเปนระยะๆ ใหเยาวชนไดรับความรู ความเขาใจ ในการ
ปองกันโรคเกีย่ วกับอนามัยเจริญพันธ ซึง่ จะนำไปสูการ
 ประเมินความเสีย่ งของตนเอง และทราบ
ถึงสถานบริการสุขภาพที่ใหบริการสุขภาพและสามารถเชื่อมโยงไปสูการรับบริการสุขภาพที่เปน
มิตร ทั้งในดานการตรวจและรักษา ที่สำคัญคือใหกลุมแกนนำเยาวชนพัฒนารุนนองขึ้นมาเปน
แกนนำรุนตอไป จะไดมีคนทำงานอยางตอเนื่อง
เกรียงไกร บอกวา ความคาดหวังทีท่ างมูลนิธอยาก
ิ
เห็น คือสามารถยกระดับคุณภาพชีวติ
ของเยาวชนและชุมชนทองถิน่ ได โดยไมใชแคเยาวชนรูจ กั คุณคาของตนเอง แตชุมชนตองยอมรับ
ดวย ซึง่ จะทำใหเยาวชนสามารถตัดสินใจเองได เมือ่ เกิดสถานการณตางๆ ขึน้ ถือเปนการใชชีวติ
ไดอยางเหมาะสมกับสภาพของสังคมปจจุบัน
นับเปนองคกรที่สรางคนรุนใหม ใหมีจิตอาสา และสำนึกเพื่อสาธารณะ โดยใชฐานชุมชน
เปนหลัก ทำใหการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและคนในชุมชนเปนไปอยางตอเนื่อง และ
ยั่งยืน

มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา
เกรียงไกร ไชยอำมาตย
โทร. 08-9855-1778, 0-5445-8757, 0-5444-0270 โทรสาร. 0-5445-8766
E-mail : mmo456@gmail.com
Website : www.phayaocivil.com
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กลุมเยาวชนตำบลหนองแฝก

ความอยากไดเพื่อนใหม อยากรูจักชุมชนใหมที่เขาเพิ่งยายตามครอบครัวมา ประกอบ
กับความหลังฝงใจเมื่อวัยเด็ก ที่เคยตามแมไปงานศพแหงหนึ่ง เมื่อใกลถึงเวลาอาหาร เจาภาพ
ซึ่งเปนภรรยาผูตาย และติดเชื้อเอดสจากสามี ก็มาชวยชาวบานทำลาบดวย ปรากฏวามีดบาด
มือ ทำใหคนที่มารวมงานแตกฮือ ไมมีใครกลากินลาบที่ปรุงเสร็จแลว แมเจาภาพจะตักลาบใน
เขียงดังกลาวทิ้ง และคั่วลาบที่เหลือจนสุก เปนเหตุการณที่ “กระตุน” ความสงสัยของ “บูม”
กฤษณ เงาเมือง จนอดไมได ตองถามแมวาทำไมทุกคนไมยอมกินอาหารในงานศพ คำตอบ
ที่ไดรับคือทุกคนกลัวติดเอดส ดังนั้นเมื่อมีคนมาชักชวนใหเขาคายกิจกรรมใหความรูเรื่องเอดส
รวมกับกลุมเยาวชนใน ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนถิ่นที่อยูใหม ใน
ชวงป 2551 ทำใหบูมไมลังเลที่จะตอบรับ
“การเขาคายทำใหผมรูส กึ สนุกทีได
่ ทำกิจกรรมนอกหองเรียน และมีเพือ่ นมากขึน้ ตอนหลัง
เมื่อ รู วา มี การ จัด คาย ที่ไหน จึง ชวน เพื่อน ไป รวม ดวย จน เกิด ความ คิด อยาก จัด คาย กันเอง
เลยเริม่ สังเกตวาในการจัดคายตองมีกระบวนการอยางไร พรอมกับอาสาชวยกลุม พีๆ
่ จากกองทุน
เด็กกำพรา มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน ที่เขามาจัดคาย กระทั่งพี่ๆ เห็นวาเริ่มจัดเองได จึง
ยกระดับใหกลุม เยาวชนจัดคายเอง มีพีๆ
่ ทำหนาทีเป
่ นพีเลี
่ ย้ ง คอยใหคำปรึกษาแทน ซึง่ ทำใหได
เรียนรูการทำงานเปนทีม มีการวางแผนงานรวมกับเพื่อนๆ แบงงาน แบงหนาที่กันชัดเจน เชน
ผมเองรับเปนวิทยากรกระบวนการ ใหความรูแบบงายๆ กับชวงสันทนาการ”
ความรูที่ไดรับจากการอบรม และแลกเปลี่ยนรวมกับเครือขายตางๆ ในภาคเหนือหลาย
ครัง้ ทำใหกลุม เยาวชนเริม่ ซึมซับ และเขาใจวาผูติ ดเชือ้ เอดสไมใชคนนารังเกียจ เพราะบาง
คนไดรับเชือ้ โดยไมตัง้ ใจ เชน ติดจากสามีหรือภรรยา และถามีการปองกันดีพอ โดยเฉพาะ
การใชถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ เอดสไมใชโรคที่ติดตอไดงาย
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ดังนัน้ เพือ่ เปนการเผยแพรความรูสู เยาวชน

ในทองถิน่ ทีไม
่ มโอกาส
ี
ไดรวมอบรมดวย ทาง
กลุม ซึง่ มีสมาชิกรวม 30 คน จึงจัดกิจกรรมพบปะเพือ่ สือ่ สารทางวัฒนธรรม ทีศู่ นยเยาวชนตำบล
หนองแฝก เดือนละ 2 ครั้ง มีการอบรมใหความรูดานเอดส และเพศศึกษาแกเด็กและเยาวชน
ในทองถิน่ โดยใชวีซีดการ
ี ตนู เปนสือ่ พรอมทัง้ ชักชวนเยาวชนทำกิจกรรมสาธารณประโยชน เชน
ปน จักรยานปลูกตนไม ปน จักรยานเก็บขยะ หรือชวยกันเปดติวหนังสือฟรีใหรุน นองทีกำลั
่ งศึกษา
ระดับชั้นมัธยมตน และเดินรณรงคเกี่ยวกับโรคเอดสรอบหมูบาน เปนตน
นอกจากนี้ ทางกลุมยังไดผลัดเปลี่ยนกันจัดเสียงตามสายของหมูบาน ในชวงเย็นเวลา
17.00 - 17.30 น. โดยประมาณ เปนการปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนรอบขางใหเขาใจและ
ยอมรับผูติดเชื้อมากขึ้น ทำใหปจจุบันกลุมผูติดเชื้อสามารถดำรงชีวิตในสังคมทองถิ่นได
อยางมีความสุขมากกวาเดิม ขณะเดียวกันกลุมเยาวชนเอง ซึ่งบางรายมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
ทางเพศ เชน ชายรักชาย หญิงรักหญิง หรือชายกับหญิงมีสัมพันธกันกอนวัยอันควร สงผลให
ผูใหญไมยอมรับ แตเมื่อสามารถแสดงพลังขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆ ในทางที่สรางสรรค อาทิ
ชวยกันจัดงานมหกรรมพลังเยาวชน และงานวันเด็ก ใหสำเร็จลุลว งดวยดี ผูใ หญก็มองเห็นความ
สำคัญ และหันมาใหการสนับสนุน
บูมบอกวาไดเรียนรูและรวมกับเพื่อนๆ สอนคนอื่นไวมากแลว เพื่อความไมประมาท เขา
จึงพกถุงยางอนามัยติดตัวอยูเสมอ

แมตัวเองจะไมคอยไดใช แตเพือ่ นหลายคนมักจะเอยปากขอ
เปนประจำ โดยเฉพาะบางคนทีมี่ พฤติกรรมสุม เสีย่ ง นอกจากนีใน
้ สายตาของเพือ่ นรวมชัน้ ยัง
มองวาเขาเปนกูรู ผูเชี
 ย่ วชาญเรือ่ งเอดส และเพศศึกษา เมือ่ มีปญหาคับของใจตางๆ ก็มัก
จะตั้งคำถามใหชวยตอบอยูเสมอ
ขณะเดียวกันบูมยังเคยจัดรายการเพลง ทางคลื่นวิทยุชุมชนสารภี เอฟเอ็ม 102.75 MHz
มาประมาณ 2 ป ซึง่ เขาพยายามสอดแทรกความรู และสาระเกีย่ วกับเพศศึกษาและเอดสไปดวย
เมื่อมีโอกาส แตตอนนี้เขาหยุดจัดรายการได 1 ปแลว เพราะตองไปเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัย
ทุกวัน ทำใหเขาไมมีเวลาไปจัดรายการวิทยุชุมชนอยางสม่ำเสมอ
สุกฤตา สุวรรณเทศ ผูประสานงาน
กองทุนเด็กกำพรา มูลนิธิพัฒนาศักยภาพ
ชุ ม ชน บอก ว า รู สึ ก ดี ใ จ ที่ ได เห็ น ความ
เขม แข็ง ของ กลุม เยาวชน ตำบล หนอง แฝก
เพราะ เดิ ม พื้ น ที่ นี้ ผู ใ หญ มอง ข า ม ความ
สำคัญ ของ เด็ก ไมมี แผน งาน เรื่อง เยาวชน
ทองถิน่ แตเมือ่ เด็กๆ ไดพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง แสดงออกถึงความเปนผูนำ สามารถ
จั ด กิ จ กรรม ต า งๆ ให ผู ใ หญ เห็ น กำนั น
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พลังเยาวชน พลังทองถิ่น

ผูใหญบาน ตลอดจนเทศบาลตำบลหนองแฝกก็เขามาหนุนเสริม ทั้งดานงบประมาณในการจัด
อบรม เขาคาย ตลอดจนยอมรับสิทธิ ตลอดจนฟงเสียงของเด็กๆ มากขึ้น
ทีเห็
่ นผลอยางเปนรูปธรรมอีกดานหนึง่ คือเดิมชุมชนไมยอมรับผูติ ดเชือ้ มีทัศนคติเชิงลบ
ตอคนเปนเอดส และแสดงอาการรังเกียจอยางออกนอกหนา แตพอกลุม เยาวชนไดรับการอบรม
และเผยแพรความรูต างๆ ใหชุมชนทราบ ทำกิจกรรมรวมกับกลุม ผูติ ดเชือ้ หรือลูกหลานผูติ ดเชือ้
ใหเห็น ชาวบานก็เริม่ เปดใจกวาง ทำใหขณะนีผู้ ติ ดเชือ้ สามารถแสดงตน และไปรวมงานตางๆ ได
อยางเปดเผย เชน งานศพ งานปอย เปนตน
ถื อ ได ว า พลั ง ของ เยาวชน กลุ ม นี้
สามารถ ขั บ เคลื่ อ น และ เปลี่ ย นแปลง
สังคม ได อยาง เปน รูป ธรรม แม จะ เห็น
ผลเฉพาะบางดาน แตในอนาคตอันใกล
พวกเขาจะกลายเปนผูใ หญทีเติ
่ บโตอยาง
มีคุณภาพตอสังคมและทองถิ่น

กลุมเยาวชนตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
กฤษณ เงาเมือง
โทร. 08-4371-5544 E-mail : krit.dj@hotmail.com
สุกฤตา สุวรรณเทศ
โทร. 08-4170-0202 E-mail : nuth2004@hotmail.com
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เครือขายเยาวชนสันทรายน้ำหนึ่ง

ความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง จากคนที่ไมกลานั่งแถวหนา ชอบอยูคนเดียวเงียบๆ ไม
รวมกิจกรรมกับชุมชน มาเปนคนกลาแสดงออก ทำให ปยะพงษ ปญญาดา หรือ “เอ็ม” สมัคร
เขารวมโครงการบูรณาการปองกันและแกไขปญหาเอดสในชุมชนภาคเหนือ พืน้ ทีต่ ำบลสันทราย
อำเภอฝาง จงั หวัดเชียงใหม ทัง้ นีเพราะ
้
เปาหมายของโครงการทัง้ 4 ขอ เนนพัฒนาศักยภาพของ
ผูเขารวมโครงการในทุกๆ ดาน
นั่นคือการพัฒนาแกนนำทั้งเยาวชนและผูใหญ ในการจัดระบบบริการที่เปนมิตรสำหรับ
เยาวชน และสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการรณรงคดานเอดส เชน สรางความตระหนักใน
การปองกันตัว การใชถุงยางอนามัย การรูจักรักนวลสงวนตัว ตลอดจนการทำความเขาใจกับ
โรคเอดส และการมีเพศสัมพันธ นอกจากนี้ยังเนนสรางภาคีเครือขายกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอีกดวย
“แตละป จะมีการสรางแกนนำผูใหญ 1 คน และแกนนำเยาวชน 1 คน ทำงานควบคู
กันไป แตเนือ่ งจากในสวนของเยาวชนไมไดรวมตัวกันเปนกลุม ชัดเจน จึงหารือกับเพือ่ นๆ จัดตัง้
กลุมเครือขายเยาวชนสันทรายน้ำหนึ่งขึ้น ในชวงป 2551 เพื่อใหสามารถทำงานรวมกันไดอยาง
เต็มที่ และมีสวนรวมกับชุมชนมากขึน้ โดยครัง้ แรกมีสมาชิกประมาณ 30 กวาคน จาก 17 หมูบ า น
และไดผูใ หญจากโครงการพัฒนาเมืองฝางและประชาคมเอดสตำบลสันทราย (ปจจุบนั เปลีย่ นมา
เปนคณะทำงานสุขภาพตำบลสันทราย) เปนพี่เลี้ยง”
พอทำงานไดระยะหนึ่งจึงอยากขยายเครือขายเชื่อมระดับอำเภอ เพราะผลงานของ
กลุมเยาวชน โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมใหความรูเรื่องเอดส และการมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย
รวมถึงการคุมกำเนิดบนดอย ใหกับกลุมปะหลอง และปกาเกอะญอ โดยมีกระบวนการทำงาน
อยางเปนขั้นตอน อาทิ ใหวาดรูปเกี่ยวกับเรื่องเพศ และเอดส เสริมความรูเรื่องกลไกการติดเชื้อ
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มีกิจกรรมสันทนาการสอดแทรกเปนระยะๆ ทำใหไดรับความสนใจจากเคเบิ้ลทีวีในทองถิ่น
มารวมถายทำรายการดวย สงผลใหผูใหญไดเห็น และยอมรับในวงกวาง หลายกลุมรูสึก
ทึ่ง ที่เห็นเยาวชนรวมกันทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
เอ็ม เลาวา แตกตางจากภาพเดิมๆ ของกลุมเยาวชน ที่ถูกมองวาเยาวชนคือตัวปญหา
เพราะพื้นที่ตำบลสันทราย หางจากตัวอำเภอฝางไมมากนัก จึงมีสถานบันเทิง และสิ่งยั่วยุคอน
ขางมาก สิ่งที่ติดตามมาคือเยาวชนทองกอนแตงจำนวนมาก และมีอัตราทำแทงสูง ผูใหญไม
ยอมรับเด็ก คอยแตติเตียน จนวัยรุนเกิดปฏิกิริยาตอตาน ตางฝายตางมีทิฐิตอกัน เมื่อได
เห็นเยาวชนในพื้นที่รวมตัวทำสิ่งที่เปนประโยชนตอสังคม จึงสนับสนุนอยางเต็มที่ ทั้งการ
ใหคำแนะนำ และดานงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สมาชิกของกลุม เครือขายเยาวชนสันทรายน้ำหนึง่ จึงตองชวยกันทำงานอยางจริงจัง โดย
แบงพื้นที่ทั้ง 17 หมูบาน ออกเปน 6 โซน แตละโซนเลือกประธานเยาวชนขึ้นมา 1 คน พรอม
คณะทำงาน และมีผูใ หญคอยเปนทีปรึ
่ กษา ซึง่ หนาทีประธาน
่
และคณะทำงาน คือการหาสมาชิก
ลูกขายเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็มีการเชื่อมกับโรงเรียนเอกชน ในระดับมัธยมของ อำเภอฝาง
ดวย ทำใหเกิดแกนนำเพิ่มขึ้นอีก 10 กวาคน และมีสมาชิกเพิ่มกวา 300 คน สามารถทำงาน
เชือ่ มกับเครือขายอืน่ ๆ ไดงายขึน้ เมือ่ จัดกิจกรรม หรืองานตางๆ ก็มีพลังขับเคลือ่ นไปในทิศทาง
เดียวกัน
“ในการพูดคุยเรื่องเพศ และเอดส ตลอดจนแจกถุงยางอนามัยในโรงเรียนชวง
แรกคอนขางมีอุปสรรค เพราะครูเกรงวาจะเปนการชี้โพรงใหกระรอก กระตุนความอยาก
รูอยากเห็นของนักเรียนมากขึ้น จึงเรียกทางกลุมไปพูดดวย แตเมื่อชี้แจงเหตุผลใหครูฟง
พยายามโนมนาวใหเห็นวาเปนการปองกันกอนสายเกินแก เพราะโดยปกติวัยรุนยอม
คึกคะนอง และอยากรูอยากลองอยูแลว ถาลองผิดลองถูกโดยไมมีการศึกษา และปองกัน
อยางถูกตอง อาจกอใหเกิดผลเสียมากกวาใหเด็กไดรับรูและเขาใจเรื่องเพศศึกษา และ
ความรูเกี่ยวกับเอดสตั้งแตตน ในที่สุดครูก็ยอมรับ และเปดใจใหจัดตั้งเปนชุมนุมเอดส
และเพศในโรงเรียนได”
เอ็ม ย้ำ วาการ ทำงาน ของ กลุม เครือ
ขาย เยาวชน สันทราย น้ำ หนึ่ง เห็น ผลอ ยาง
เปนรูปธรรม ในดานการแลกเปลี่ยนความรู
และปองกันตัวเองจากโรคทางเพศสัมพันธ
เชน มีการเขามาขอถุงยางอนามัย หรือเมื่อ
มีปญหา ก็จะเขามาพูดคุยกันที่ศูนยเพื่อน
ใจวัยรุน ซึ่งถือเปนบริการที่เปนมิตรสำหรับ
เยาวชน มีการปรึกษาหารือ และเสนอแนะ
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ทางออกใหแกกัน แตหากเกินความสามารถ
แกไขไมได ก็จะสงเรือ่ งตอไปถึงระดับอนามัย
และโรงพยาบาล ที่มีคลินิกวัยรุนอยู
สิ่ง เหลา นี้ กลาย เปน ปรากฏการณ
ใหม ใน สั ง คม ท อ ง ถิ่ น ที่ ผู ใ หญ ให ก าร
สนับสนุน และเมื่อเห็นผลงานในระดับหนึ่ง
ก็เปดโอกาสใหกลุมเยาวชนเขาไปเปนคณะ
กรรมการ ของ องคกร ปกครอง สวน ทอง ถิ่น
ไดทำงานรวมกับองคการบริหารสวนตำบล
เชื่อมตอกับองคกรตางๆ ขณะเดียวกันก็มีภาคีเครือขายทั้งในและนอกจังหวัด คอยแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณ และความรูกันอยางสม่ำเสมอ ถือเปนการพัฒนาศักยภาพในการเปน
ผูนำ และการทำงานอยางตอเนื่อง

เครือขายเยาวชนสันทรายน้ำหนึ่ง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
ปยะพงษ ปญญาดา
โทร. 08-1960-0326
E-mail : m_sa_5555@hotmail.com
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กวา 10 ป ทีธน
่ กร ศรีสุวรรณ หรืออิ๋ว ทำกิจกรรมรณรงคเรื่องเอดส และเพศศึกษา เริ่ม
ตั้งแตสมัยเรียนชั้น ป.5 ซึ่งครั้งแรกที่ถูกรุนพี่ชักชวน แคคิดวาดีกวาอยูบานเฉยๆ เพราะอยาง
นอยก็มีเบี้ยเลี้ยง และอาหารฟรี แถมยังไดพบเพื่อน แตคลอยหลังแคปเศษ รุนพี่ ที่เรียกกันวา
“แถว 1” ก็มอบภาระทั้งหมดมาใหรุนนอง “แถว 2” ที่มีทั้งหมด 20 กวาคน ใหชวยกันดูแลกลุม
ตอ โดยเฉพาะธนกร ตองแบกรับภาระประธานกลุม ทัง้ ทีมี่ วัยเพียง 12 ป ทัง้ นีเพราะ
้
รุน พีจะ
่ ออก
ไปศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมปลาย
“ในวัย 12 ป เหมือนหนาที่จะเกินตัว เพราะตองพากลุมไปสูเปาหมาย ในการสราง
เครือขาย และทำกิจกรรมตางๆ แตทุกคนก็ชวยกันประคับประคองกลุม กระทั่งขึ้นชั้นมัธยมตน
ก็พาเพื่อนๆ ไปอบรม ดูงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายอื่นๆ ทั่วภาคเหนือ และกลับ
มาจัดตั้งกลุมบริการที่เปนมิตร ในชื่อศูนยสุขภาพบานนอยคลายใจ ทุกเพศทุกวัยมีคำตอบ
เพราะชวงนั้นวัยรุนทั่วไป มักจะมีปญหาทองกอนแตง บางรายตองออกโรงเรียนกอนวัย
อันควรเพือ่ เลีย้ งลูก และผูใ หญเองก็ติดเอดสกันมาก คนเหลานีต้ องการกำลังใจ และความ
เขาใจจากคนรอบดาน แตในความเปนจริงหาไดยากมาก เพราะคนทัว่ ไปยังกลัวโรคเอดส กลัว
คนติดเชื้อ และมีอคติตอวัยรุนที่พลาดพลั้ง”
ธนกร เลาตอไปวาดำเนินการมาไดระยะหนึ่ง จากวัยเด็กทุกคนก็คอยๆ เติบโตขึ้น และ
หลายคนจำเปนตองทิ้งกลุมไปเรียนตอระดับมัธยมปลาย เพื่ออนาคตของตนเอง จึงเหลือเพียง
ตัวเขากับเพื่อนอีกคนหนึ่ง ทำใหศูนยสุขภาพบานนอยคลายใจฯ ตองเลิกไปโดยปริยาย โชคดีที่
มีผูใหญใจดีจากมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา ครู เจาหนาที่สถานีอนามัย และผูใหญใจดีใน
ชุมชน ใหโอกาส ทำโครงการจัดอบรมรุนนองแถว 2 และแถว 3 ใหกาวขึ้นมาเปนแถว 1 แลว
จัดตั้งกลุมใหมในชื่อกลุมเยาวชนแฝกริมน้ำ เมื่อป 2552 มีสมาชิกประมาณ 80 คน
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กิจกรรมของกลุม จะมีการแลกเปลีย่ นเรียนรูกั บเครือขายตางๆ ในภาคเหนืออยางตอเนือ่ ง
และจัดเวทีเสริมสรางความเขมแข็งในครอบครัว โดยใหเยาวชนในหมูบาน พาพอ หรือแม มา
รวมอบรมทำกิจกรรมดวย เพราะบางครั้งชองวางระหวางวัย ก็ทำใหพอแมไมเขาใจลูก เชน เห็น
ลูกพกถุงยางอนามัย ก็จะคิดวาลูกเปนคนไมดี ทั้งที่ลูกอาจพกไวเพื่อทำรายงานสงครู หรือเปน
สื่อการสอนใหพวกเพื่อนๆ ที่ไมรูเรื่องเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ และการปองกันโรคเอดส หรือ
แมแตรายทีพก
่ ไวเพือ่ มีเพศสัมพันธจริง ก็ถือวารูจ กั ปองกันตัว ดีกวาปลอยใหเกิดปญหาแลวคอย
ตามแกภายหลัง ซึ่งอาจสายเกินแก
นอกจากนี้ พอแมทั่วไปจะหามไมใหลูกออกไปเที่ยวเตรนอกบาน ขณะที่ลูกยังอยูในวัย
คะนอง มักจะไมฟงเสียงผูใหญ จึงตองจัดกิจกรรมความรูสูประตูบาน เดินไปเยี่ยมเยียนแตละ
หลังคาเรือนที่มีลูกอยูในวัยรุน เพื่อแนะนำใหรูจักปองกันตัวจากเอดส และหลีกเลี่ยงการมี
เพศสัมพันธที่สุมเสี่ยง รวมทั้งแจกถุงยางอนามัยใหทั้งวัยรุน และผูใหญที่ตองการ ซึ่งภายหลัง
คนกลุมนี้ก็จะมาขอถุงยางอนามัยอยางสม่ำเสมอ แสดงใหเห็นวามีการปองกันตัวอยางถูกตอง
“งานสำคัญของกลุม เยาวชนแฝกริมน้ำอีกดานหนึง่ คือการจัดกิจกรรมผานสือ่ ตางๆ อาทิ
เสียงตามสายในหมูบ า น โดยตัวแทนกลุม 3-4 คน จะผลัดเปลีย่ นกันจัดรายการทุกวันจันทร และ
วันศุกร เวลาเย็นหลังจากผูใหญเลิกงาน และเด็กเลิกโรงเรียน เปนการกระตุน และเนนย้ำใหรู
เทาทันโรคเอดสในทุกๆ ดาน หรือเมื่อถึงวาระโอกาส หรือวันสำคัญตางๆ อาทิ วันวาเลนไทน
วันเยาวชน จะมีเยาวชนในกลุม ออกไปเลนละครเร ที่มีเนื้อหารณรงคเรื่องเอดส ตามตลาดใน
เมือง และหนามหาวิทยาลัย หลังจากละครจบ ก็จะแจกถุงยางอนามัย ขณะเดียวกัน ก็จัดกิจกรรม
เดินรณรงคเรื่องเอดส และเพศ ในชุมชน มีการแจกแผนพับ ใบปลิว หรือสื่อการตูน ที่ทางกลุม
ชวยกันผลิตเอง เปนตน”
ธนกร บอกวา รูส กึ ดีใจทีมี่ สวนรวมในกิจกรรมของกลุม เนือ่ งจากตัวเขาเองเปนพวกลักเพศ
คือกายเปนชาย แตใจเปนหญิง ทำใหถูกผูใหญมีอคติตั้งแตตนวาเปนคนไมดี เพราะรสนิยมของ
กลุม ความหลากหลายทางเพศ คือชอบเทีย่ วผับ ทำใหเสีย่ งตอการติดโรครายตางๆ แตเมือ่ เขามา
ทำกิจกรรม ก็เกิดความเขาใจ รูจักโรคเอดส
วาเกิดจากอะไร ติดตอไดทางไหน ปองกันได
อยางไร จึงมีพฤติกรรมทีแตก
่ ตางจากเพือ่ นๆ
ไมประพฤติตนสุม เสีย่ ง และใชถุงยางอนามัย
ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ
“เพื่อนๆ ในกลุม ก็มีทั้งชายไมจริง
และหญิงไมแท ประมาณ 10 กวาคน แตเมือ่
ทุกคนตั้งใจทำดี ใชแรงผลักดันจากภายใน
มา แสดงออก ในทางที่ถูกตอง ทำกิจกรรม
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เพื่อสรางสรรคสังคม ก็ทำใหผูใหญเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ที่มีตอคนกลุมนี้ มองเห็นเปนลูกหลานที่ตองพึ่งพาอาศัย
กัน และ ให กำลัง ใจ สนับสนุน ใน การ ทำ กิจกรรม ตอ ไป”
ธนกร อธิบาย
ถือไดวาการทำงานของกลุมเยาวชนแฝกริมน้ำ
กอใหเกิดความเปลีย่ นแปลงในทองถิน่ ทัง้ ดานความคิด
ทัศนคติ ตลอดจนพฤติกรรม ไมวาจะเปนตัวเยาวชนเอง
หรือผูใหญ ทำใหหันหนาเขาหากัน และชวยกันประคับ
ประคองใหกาวพนปญหาไปได ซึ่งในอนาคตหากเชื่อม
รอยเครือขายกับกลุมตางๆ ที่ทำงานในลักษณะเดียว
กันได เชื่อวาจากจุดเล็กๆ แตขับเคลื่อนไปในทิศทาง
เดียวกัน จะกลายเปนพลังที่เปลี่ยนแปลงสังคมไทยได

กลุมเยาวชนแฝกริมน้ำ ตำบลแมกา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ธนกร ศรีสุวรรณ
โทร. 08-2889-1338
E-mail : love_love_aew@hotmail.com
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ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผูอำนวยการฝายสื่อสารองคกรทรูวิชั่นส และรับผิดชอบ
สายงานกิจกรรมองคกรเพื่อสังคมกลุมบริษัท ทรู เปดเผยวา
นับตัง้ แตป 2550 ทีกลุ
่ ม บริษทั ทรู ในฐานะบริษทั สือ่ สารของคนไทย ไดดำเนินโครงการ
ทรูปลูกปญญา ทีมุ่ ง ปลูกความรู ปลูกความดี ปลูกใจรักสิง่ แวดลอม ใหแกเด็ก เยาวชน และคน
ไทยทัว่ ประเทศ โดยมีโครงการ “เปดโลกทัศนการเรียนรูสู โรงเรี

ยนทัว่ ประเทศ” เปนโครงการ
หลัก ในการทีจะ
่ นำสือ่ และเทคโนโลยีทุกรูปแบบของทรูทีมี่ อยูอย
 างครบวงจรไปมอบใหโรงเรียน
ทีขาดแคลน
่
สือ่ การเรียนการสอน เพือ่ เปดโอกาสใหนักเรียนและคุณครูไดเขาถึงแหลงขอมูลขาวสาร
สาระความรู ไดทัดเทียมกับคนในเมืองใหญ เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรูที ยั่ ง่ ยืน และสามารถ
นำความรูที ได
่ ไปพัฒนาใหเกิดประโยชนตอตนเอง ชุมชน สิง่ แวดลอม และประเทศชาติตอไป
• ปลูกความรู
โครงการ “เปดโลกทัศนแหงการเรียนรูสู  ร.ร. ทัว่ ประเทศ” เปนโครงการหลักในการ
“ปลูกความรู” ทีมุ่ ง เนนการนำศักยภาพทางดานเทคโนโลยีการสือ่ สารของกลุม บริษทั ทรู พรอม
คัดสรรสือ่ ดิจทิ ลั ทีมี่ เนือ้ หาสาระเพือ่ การเรียนรูใน
 รูปแบบตางๆ ไปมอบใหกับ ร.ร. ทีขาดแคลน
่
สือ่
การเรียนการสอนทั่วประเทศ โดยเริ่มจาก 800 ร.ร. ในป 2550 ครบ 3,000 ร.ร. เมื่อสิ้นป 2553
และมีเปาหมายครบ 3,500 ร.ร. ในป 2554 โดยมุงสู 10,000 ร.ร. ทั่วประเทศในอนาคต
ชุดอุปกรณและสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรูจากโครงการทรูปลูกปญญา ประกอบดวย
1. เครื่องรับโทรทัศน ขนาด 29 นิ้ว และตูเก็บอุปกรณ
2. ชุดอุปกรณรับสัญญาณผานดาวเทียม พรอมชองรายการสาระความรูจากทรูวิชั่นส
จำนวนกวา 40 ชอง ซึ่งเปนที่ยอมรับกันทั่วโลกวาเปนชองรายการคุณภาพที่เด็กๆ และทุกคน
ทั่วโลกควรไดดู เชน
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๏ ชองสารคดีเกี่ยวกับธรรมชาติ และชีวิตสัตว Animal Planet
๏ ชองสารคดีเกี่ยวกับธรรมชาติ ภูมิศาสตร สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม National
Geographic Channel
๏ ชองสารคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตรโลก วัฒนธรรม และอัตชีวประวัติบุคคล
สำคัญของโลก The History Channel
๏ ชองสารคดีเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี Discovery Channel และ
True Explore
๏ ชองรายการสำหรับเด็กและครอบครัว Disney Channel และ True Spark
๏ ชองขาวทันเหตุการณทั่วโลกและประเทศไทย BBC WORLD NEWS และ
TNN
๏ ชองรายการกีฬา True Sport
3. สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอรแบบบูรณาการ “ทรูคลิกไลฟ”
สำหรับชั้น อ.1-ป.6 ซึ่งมีพรอมทั้งคูมือการสอนสำหรับคุณครู แบบเรียน เพลง เกมส และ
บทเรียนเอนิเมชั่น
4. สื่อดิจิทัลเสริมการเรียนการสอน 8 กลุมสาระการเรียนรู สำหรับชั้น ป.1-ป.6
นอกจากโครงการหลักฯ ดังกลาวแลว กลุมบริษัท ทรู ยังไดดำเนินกิจกรรมปลูกความรู
อื่นๆ อยางตอเนื่อง เพื่อรวมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในทุกระดับอีกดวย
อาทิเชน
โครงการนักวิทยนอยทรู การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษาแหงชาติ
โครงการคายเยาวชนทรู การจัดอบรมแกนนำเยาวชนระดับมัธยมศึกษา เพื่อรณรงค
และปลูกฝงจิตสำนึกรักษธรรมชาติและสิง่ แวดลอม อันจะนำไปสูการ
 พัฒนาตนเอง โรงเรียน และ
ชุมชนตอไป
โครงการ ประกวด ภาพยนตร โฆษณา เพื่อ สังคม True Young Producer Award
โครงการที่เปดโอกาสใหนิสิต-นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
รวมถายทอดความคิด สรางสรรคเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมหรือหัวขอตามที่กำหนด
• ปลูกความดี
นอกจากการปลูกความรูแล
 ว ทรูยังไดดำเนินกิจกรรม “ปลูกความดี” โดยไดสรางสรรค
สารคดีสัน้ ชุด “บันทึกทรู บันทึกคนดี” สารคดีบันทึกคุณความดีของคนดีๆ ในสังคมไทยหลากหลาย
รูปแบบ เพื่อยกยองเชิดชู และเปนกำลังใจใหแกผูทำความดี รวมถึงสรางใหเปนตัวอยาง และ
เปนแรงบันดาลใจในการทำความดี แกคนในสังคม และนำออกอากาศในชองตางๆ ของทรูวิชนั่ ส
จำนวน 17 ชอง โดยเริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ป 2551 จนถึงปจจุบัน ซึ่งออกอากาศไปมากกวา
140 ตอน
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• ปลูกใจรักสิ่งแวดลอม
กลุมบริษัททรู ไดดำเนินโครงการเพื่อสิ่งแวดลอมมาอยางตอเนื่องกวา 17 ป นับ
ตั้งแตป 2538 จนถึงปจจุบัน เพื่อรวมสงเสริมการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โครงการ
ทรูปลูกปญญา ไดสานตอหนาทีสำคั
่ ญในการ “ปลูกใจรักสิง่ แวดลอม” ใหเกิดขึน้ กับเด็ก เยาวชน
และคนไทย โดยรับชวงดำเนินโครงการสำคัญที่ไดริเริ่มไวอยางตอเนื่อง ไดแก
โครงการประกวดภาพถายอนุรักษธรรมชาติ “สัตวมีคา ปามีคุณ” ซึ่งทรู รวมกับ
กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพื ช ไดจัดโครงการประกวดภาพถายอนุรกั ษธรรมชาติติดตอ
กันมา 17 ปแลว เพื่อเชิญชวนใหชาวไทยทุกคนไดเขาไปสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ระบบ
นิเวศน ปาไม และสัตวปาตางๆ แลวนำความสมบูรณงดงามมาถายทอดแกผูอื่น ผานภาพถาย
เพื่อใหคนไทยไดชื่นชม จนเกิดความรัก และหวงแหนธรรมชาติ อยากปกปองรักษาใหคงอยู
อยางยั่งยืนตลอดไป โดยผูชนะการประกวด จะไดรับถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถวยพระราชทานสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร เกียรติบัตร เงินรางวัล และสิทธิ์ทองเที่ยวเขตหวงหามพิเศษ
ในอุทยานแหงชาติ หรือเขตรักษาพันธุสัตวปาทั่วประเทศ
• พัฒนาสิ่งแวดลอมและเยาวชน
ทรูตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนไทย ที่จะเติบโตเปนกำลังสำคัญใน
การพัฒนาชาติ สรางสังคมไทยทีดี่ มีคุณภาพในอนาคต การพัฒนาคนจึงถือเปนสิง่ ทีเรา
่ ใหความ
สำคัญที่สุด และในฐานะที่เปนองคกรที่ใหบริการดานการสื่อสาร การเผยแพร ประชาสัมพันธ
และรณรงค เพื่อปลูกจิตสำนึกรักธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป
อยางตอเนือ่ งจึงมีความสำคัญมาก หากเรามุง พัฒนาสิง่ แวดลอมในขณะทีประชาชน
่
ขาดจิตสำนึก
ก็จะไมเกิดประโยชนใดๆ
• เครื่องมือในการพัฒนา
ใชศักยภาพดานสินคา บริการ และทรัพยากรบุคคลขององคกร เพื่อดำเนิน
กิจกรรม CSR
ดวยกลุม บริษทั ทรู เปนบริษทั ดานการสือ่ สารของคนไทย ไดดำเนินกิจกรรมดาน CSR
โดยการนำศักยภาพทางดานเทคโนโลยีการสือ่ สารทุกรูปแบบของกลุม บริษทั ทรู ตลอดจนความ
รวมมือจากภาคสวนตางๆ ขององคกรตัง้ แตผูบริ
 หาร พนักงาน เพือ่ นคูค า/ตัวแทนจากทัว่ ประเทศ
มารวม ปลูกความรู ปลูกความดี ปลูกใจรักสิง่ แวดลอม ใหกับเด็ก เยาวชน และคนไทยทัว่ ประเทศ
ภายใตชื่อ “ทรูปลูกปญญา” โดยมีโครงการหลัก คือ “โครงการเปดโลกทัศนแหงการเรียนรู
สูโรงเรี

ยนทัว่ ประเทศ” โดยเราเล็งเห็นวา ยิง่ สรางการมีสวนรวมจากบุคคลหรือหนวยงานตางๆ
มากเทาไร ก็ยิ่งทำใหเกิดการกระตุนจิตสำนึกของความรับผิดชอบตอสังคมใหเกิดขึ้นในวงกวาง
มากขึ้นเทานั้น
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ซึ่ ง ใน กิ จ กรรม “เป ด โลก ทั ศ น แห ง
การ เรียน รู สู โรงเรียน ทั่ว ประเทศ” ได มี การ
ประชาสัมพันธเชิญชวนพนักงานของกลุม บริษทั
ทรู สมัครเปน “พี่เลี้ยงจิตอาสา” เพื่อรวมเปน
สวนหนึ่งในการดูแลและใหความชวยเหลือและ
รวมกิจกรรมในโรงเรียนตางๆ ของโครงการทรู
ปลูกปญญาดวย
2. การดำเนินงานอยางตอเนื่อง ตอยอด และติดตามประเมินผล
กลุม บริษทั ทรู ไดดำเนินกิจกรรมเพือ่ มุง สราง “สังคมแหงการเรียนรู” ใหกับเด็กและ
เยาวชนผานกิจกรรมตางๆ ของโครงการ “ทรูปลูกปญญา” นอกจากนัน้ ยังไดตอยอดการเรียน
รูตางๆ อยางครบวงจร และติดตามประเมินผลอยางตอเนื่องอีกดวย เชน
2.1 การเปดโอกาสให ร.ร. ในโครงการ ร.ร. ทรูปลูกปญญา สงผลงานการบูรณาการ
ใชสื่อทรูปลูกปญญาเพื่อการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิสูงสุด เพื่อรับการคัดเลือกใหเปน
“ร.ร. ตนแบบ ทรูปลูกปญญา” ซึ่งปจจุบันมีทั้งสิ้น 12 ร.ร. ใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ
ร.ร. ตนแบบ ทรูปลูกปญญาจะไดรับการติดตัง้ “อุปกรณและสือ่ มัลติมเี ดียเพือ่ การ
เรียนรูในทุกหองเรียน” ซึ่งจะประกอบดวย
• ติดตั้งเครื่องรับโทรทัศนสี เครื่องคอมพิวเตอร ประจำทุกหองเรียน
• ติดตั้งระบบ Server และ LAN ทั้งโรงเรียน
• ติดตั้งระบบถายทอดสดโทรทัศนวงจรปดภายในโรงเรียน
ซึง่ ทัง้ หมดนีจะ
้ ทำใหทุกหองเรียนสามารถรับชมชองรายการสาระความรูจาก
 ทรูวิชนั่ ส
ได และสามารถเชือ่ มตออินเทอรเน็ต เพือ่ ศึกษาคนควาขอมูลขาวสารตางๆ ไดดวยตนเอง รวมทัง้
ยังสามารถจัดเก็บและเลือกใชสาระความรูจาก
 เครือขายฐานขอมูลหรือ Server ของ ร.ร. มาใชใน
การเรียนการสอนไดโดยตรงที่หองเรียน อีกทั้ง ยังสามารถดำเนินการออกอากาศสดผานระบบ
โทรทัศนวงจรปด เพื่อแจงขอมูลขาวสาร และประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ไปยังทุกหองเรียน
ไดอีกดวย
และอีกหนึง่ บทบาททีสำคั
่ ญของ ร.ร. ตนแบบ ทรูปลูกปญญา ทีมี่ สวนในการผลักดัน
และตอยอดการสรางสังคมแหงการเรียนรูไดในชุมชนของตนเอง ก็คือ การเปน “เครือขาย
เพื่อการเรียนรู” ที่ ร.ร. ตนแบบ ทรูปลูกปญญา ตางรวมแรงรวมใจทำหนาที่ในการเปนพี่เลี้ยง
ใหแก ร.ร. ทรูปลูกปญญาอื่นๆ
2.2 จัดทำเว็บไซต www.trueplookpanya.com เว็บไซตเพื่อสงเสริมการเรียน
การสอนอยางครบวงจร ในลักษณะ Web Base Education คลังความรู แหลงรวมขอมูลเนื้อหา
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สาระที่เปนประโยชนในดานความรู ดานวิชาการแก นักเรียน ครู ผูปกครองบุคคลทั่วไป โดย
สามารถเขามาแบงปนความรู ประสบการณตางๆ ตั้งแตระดับปฐมวัยประถมศึกษา จนถึงระดับ
มัธยมศึกษา
2.3 จัดกิจกรรมกระตุนการเรียนรูเพื่อการมีสวนรวมของนักเรียน/ครูอยาง
ตอเนื่อง
2.4 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ไดจัดทำวิจัยประเมินการดำเนิน
โครงการฯ โดยไดมอบหมายให ศ.ดร.วิมล วองวานิช อาจารยประจำคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
และกรรมการสภาวิจยั แหงชาติ พรอมคณะทำงานวิจยั และนิสติ ปริญญาโท - เอก จากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ทำการวิจยั เพือ่ ประเมินการเปลีย่ นแปลงทีเกิ
่ ดขึน้ กับครูและนักเรียน ทัง้ กอน-หลัง
การใชสือ่ จากทรู ประเมินสภาพการใชสือ่ และปญหาอุปสรรค เพือ่ เสนอแนะแนวทางการปรับปรุง
และพัฒนาการดำเนินงานที่เหมาะสม ซึ่งผลการวิจัยพบวา ร.ร. ที่ใชสื่อทรูปลูกปญญาในการ
บูรณาการจัดการเรียนการสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นเฉลี่ย 24-32%
• ความคิดสรางสรรคในการออกแบบการเรียนการสอนของครูเพิ่มขึ้น 30%
• ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้น 29%
• ความสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้น 31%
• ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนเพิ่มขึ้น 26%
• ความพึงพอใจของผูปกครองตอการศึกษาของ ร.ร. เพิ่มขึ้น 32%
2.5 การมีสวนรวมขององคกรคูคาและพนักงาน นอกจาก ทรูจะใหความสำคัญ
กับการสรางสรรคกิจกรรมเพื่อสังคมแลว เรายังใหความสำคัญของการมีสวนรวมจากพนักงาน
ภายใน องคกร รวม ทั้ง คูคา ดาน ตางๆ ของ กลุม บริษัท ทรู โดย เรา เล็ง เห็น วา ยิ่ง สราง การ มี
สวนรวมจากบุคคลหรือหนวยงานตางๆ มากเทาไร ก็ยิ่งทำใหเกิดการกระตุนจิตสำนึกของความ
รับผิดชอบตอสังคมใหเกิดขึ้นในวงกวางมากขึ้นเทานั้น
ซึง่ ในกิจกรรม “เปดโลกทัศนแหงการเรียนรูสู โรงเรี

ยนทัว่ ประเทศ” ไดมีการ
ประชาสัมพันธเชิญชวนพนักงานของกลุมทรู สมัครเปน “พี่เลี้ยงจิตอาสา” เพื่อรวมเปนสวน
หนึ่งในการดูแลและใหความชวยเหลือและรวมกิจกรรมในโรงเรียนตางๆ ของโครงการทรูปลูก
ปญญา
2.6 จัดตั้งศูนยบริการขอมูล Care Center ทรูปลูกปญญา เพื่อรองรับและ
แกไขปญหาเกี่ยวกับการใชงานชุดอุปกรณและสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนจากโครงการ
ทรูปลูกปญญาโดยเฉพาะ
ทรูหวังเปนอยางยิ่งวา สิ่งที่เราไดมุงมั่นตั้งใจทำโครงการตางๆ เหลานี้อยางจริงจังและ
ตอเนือ่ ง จะเปนสวนหนึง่ ทีจะ
่ ผลักดันใหสังคมไทยเปนสังคมแหงอุดมปญญา เด็กๆ และเยาวชน
ไทยเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
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“จามิกร ศรีคำ”
ชางภาพนักลารางวัล

“...ชางภาพสามารถถายทอดความจริงอีกมุมมอง
หนึ่ง ใหผูคนที่อาจไมมีโอกาสไดสัมผัสกับความจริงขอนั้น
หรือแมแตความจริงที่ถูกมองขามไปชางภาพยังสามารถ
นำปรากฏการณตางๆ เหลานั้นมาถายทอดเปนเรื่องราว
ใหผูคนในสังคมไดสัมผัสและรับรู...”
จามิกร ศรีคำ หรือ บอย นักศึกษาคณะศิลปกรรม
ศาสตร สาขาศิลปะการถายภาพมหาวิทยาลัยเพาะชาง
ชางภาพมือฉมัง ที่ชนะการประกวดจากโครงการประกวด
ภาพถายอนุรักษธรรมชาติ “สัตวมีคา ปามีคุณ” ประเภท
ภาพดิจิทัลไมจำกัดเทคนิค (Free Technique) ตอเนื่อง
ถึง 3 ปซอน (ป 2551-2553) ซึ่งเปนอีกหนึ่งในกิจกรรม
เพื่อสังคมที่กลุมบริษัท ทรู รวมกับกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปาและพันธุพืช
หลายคนอาจจะเรียกเขาวา “นักลารางวัล” เพราะนอกจากรางวัลขางตนแลวเขายังมี
ผลงานชนะการประกวดมากมายหลายรายการ อาทิ รางวัลชนะเลิศถวยพระราชทานสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร หัวขอ “ใตรมพระบารมี” (ประเภทนิสติ นักศึกษา)
จัด โดย สำนักงาน เขต ดุสิต รางวัล ยอด เยี่ยม ถวย พระราชทาน สมเด็จ พระเจา ลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ประเภทภาพถายไฟลดิจิตอล สำหรับนักเรียน
นักศึกษา ชื่อภาพทำสวน หัวขอเศรษฐกิจพอเพียง รางวัลสุดยอดภาพเลาเรื่อง และรางวัล
ชนะเลิศ หัวขอสนับสนุนทองเที่ยวดีดี (ประเภทนักศึกษา) โครงการ DD&D (Daily News’
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Design & Development) จัดโดยหนังสือพิมพเดลินิวส ยังมีรางวัลอื่นๆ อีกมากมายที่บอยไป
ควาเงินรางวัลมาไดอยางตั้งอกตั้งใจ
บอยไมแคร หากใครจะมองวาเขาถายภาพเพื่อหวังรางวัล ซึ่งอาจมีเพื่อนฝูงไมนอย
ที่ไมเคยลวงรูถึงจิตวิญญาณของนักถายภาพคนนี้อยางแทจริง
บอย คือ เด็กหนุมที่ชื่นชอบการถายภาพมาตั้งแตสมัยที่เรียนจบม.3 ดวยมนตเสนห
ของหองมืด ซึ่งทำใหเขาไดลางและอัดรูปดวยตัวเองจากหองมืดสูโลกแหงสีสันความจริง บอย
หลงไหลในความเงียบสงาหากแตอบอุนและเย็นยะเยือกของปาเขา เปนชีวิตจิตใจ ทุกครั้งที่
บอยไดสะพายกลองเขาปา เขาจะกดเก็บเอาภาพแหงขุนเขามาเก็บไวเมมโมรี่เสมอ “...เราตอง
นำ เสนอ ตัว ตน ที่แท จริง ของ ปา ออก มา ให ได . . .” บอย พูด ทามกลาง แวว ตา เปน ประกาย
เมื่อเอยถึงธรรมชาติที่เขารัก
เมื่อ ถาม ถึง เหตุผล ที่ ทำให ภาพ ของ “บอย” มัก
ชนะ ใจ กรรมการ เส มอๆ เขา ให เหตุ ผ ล ว า นอกจาก
ฝ มื อ และ ความ ขยั น อดทน ฝ ก ฝน ใน การ ถ า ย ภาพ
แล ว การ เป น ช า ง ภาพ ที่ ดี จะ ต อ ง ใฝ รู และ เรี ย น รู
อยู เสมอ ไม เพียง แต ใน ห อ งเรียน เทานั้น ที่ บอย เก็บ
เกี่ ย ว เทคนิ ค วิ ช าการ นำ มา ใช ใน การ ถ า ย ภาพ
แต บอย ยัง เลือก ที่ จะ เรียน รู นอก หองเรียน ดวย การ ติด
สอย หอย ตาม บรรดา ชาง ภาพ มือ อาชีพ ออก ไป ไล ลา
ปรากฏการณทางสายตาอยูบอยครั้ง ทั้งเหตุการณบาน
เมืองและความสวยงามของธรรมชาติ
บอยบอกวาสิง่ ทีเขา
่ ไดเรียนรูจาก
 พีๆ
่ ชางภาพเหลา
นั้น มี ทั้ง เรื่อง เทคนิค เลือก ใช อุปกรณ และ มุม มอง ตอ
เหตุการณตางๆ การวางตัวและการใชชีวติ ในฐานะชางภาพ
ทีสิ่ ง่ เหลานีหา
้ เรียนรูไม
 ไดในหองเรียน “...ผมไดเรียนรูจาก
 พีๆ
่ ชางภาพวา การถายภาพแตละครัง้
ไมใชวาเราจะถายเลนๆ หรือถายโดยไมคิด แตเราตองคิดกอนวาเราจะถายไปทำไม ถายเพื่อ
อะไร ถายไปใชงานอะไร เชนการถายภาพดอกไม เราก็ตองคิดวาเราจะถายไปเพื่ออะไร เมื่อ
คิดไดจะทำใหภาพออกมาตรงตามที่เราตองการมากขึ้น”
อยางไรก็ตามในทัศนะของบอยแลว บอยยังหวังวา ภาพถายของเขาจะเปนสวนหนึ่งของ
การเปลีย่ นแปลงสังคมได “มันอาจจะไมถึงกับเปลีย่ นแปลงไดทันทีทันใด..แคทำใหคนทีเขา
่
เห็นภาพของเราไดสะดุดคิดก็พอ...ความจริงเขาอาจจะคิดเฉยๆ แลวลืมไปก็ไดนะ...” บอย
พูดพรอมหัวเราะอารมณดี
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บอย เปน แบบ อยาง ของ เยาวชน รุน
ใหมที่ใชเวลาทุมเทใหกับการเรียนรูเพื่อ สิ่งที่
เขามีใจรักนั่นคือ “การถายภาพ” กระทั่งเขา
ใช ความ รัก และ ความ สามารถ นั้น ไป ใน ทาง
ที่ถูกตอง อยางนอยก็เพื่อเลี้ยงชีพในฐานะ
นักศึกษาที่ตองการแบงเบาภาระทางบาน ที่
สำคัญ เขา ไม ลืม จิต วิญญาณ ของ ความ เปน
คน ที่ ยั ง ต อ ง เลื อ ก เก็ บ ภาพถ า ย อย า ง ผู ที่ มี
จรรยาบรรณ
คุณอภิชาติ ศรสวรรค ผูเชี่ยวชาญฝายกิจกรรมองคกรเพื่อสังคม กลาววา ในการจัด
ประกวดภาพถายนีมี้ เปาหมายเพือ่ ตองการใหทุกคนไดเขาไปสัมผัสธรรมชาติ และความสวยงาม
ที่มีอยูในธรรมชาติ แลวนำความสวยงามนั้นมาเผยแพรในรูปแบบของภาพถายใหคนอื่นๆ ได
เห็นภาพและรูสึกวาธรรมชาติเปนสิ่งที่ควรอนุรักษรักษาไว ซึ่งบอยมีมุมมองในการถายภาพที่
คอนขางตางไปจากคนอื่น ซึ่งแตละภาพมักสื่อถึงธรรมชาติที่สมบูรณสวยงาม นำไปสูความรัก
ในธรรมชาติสิ่งแวดลอม

คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาศิลปะการถายภาพ มหาวิทยาลัยเพาะชาง
จามิกร ศรีคำ
โทร. 08-4899-9939
E-mail : jarmikorn@hotmail.com
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ชมรมรักษโลก
โรงเรียนสามพรานวิทยา

นอกจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการคายเยาวชนทรู “รูรั กษโลก รูลด
 คารบอน”
ที่เพิ่งไดรับไป เมื่อปที่ผานมาแลว ชมรมรักษโลก โรงเรียนสามพรานวิทยา จังหวัดนครปฐม
ยัง ได รับ รางวัล จาก หลาก หลาย หนวย งาน ใน ฐานะ โรงเรียน ที่ สง เสริม และ ให ความ สำคัญ กับ
สิ่งแวดลอม และนั่นไมอาจมองไดวาคือการ “ลา” เพื่อหวังรางวัลและชื่อเสียง เพราะจุดเริ่มตน
และการดำเนินไปของกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนแหงนี้เกิดขึ้นและเปนไปเพื่อ “เรา และ โลก”
อยางแทจริง
กวา 6 ปแลวที่โรงเรียนสามพรานวิทยา ตระหนักถึงปญหาดานพลังงานและสิ่งแวดลอม
จึงรวมมือกับกลุมบริษัท ทรู ในการเขารวมกิจกรรมเพื่อสังคมภายใตโครงการ “คายเยาวชน
ทรู” ซึง่ เปนอีกหนึง่ กิจกรรมดีๆ ทีกลุ
่ ม บริษทั ทรู ไดเปดโอกาสใหกับนองๆ ในระดับมัธยมศึกษา
ไดสรางสรรคผลงานในการรณรงคชวยลดโลกรอนทีมี่ ประโยชนทัง้ ตอ ร.ร. และชุมชนของตนเอง
เพื่อเปนอีกหนึ่งชองทางในการชวยดูแลรักษาโลกใบนี้
ว รา ยุทธ พวง เปยม หรือ อารม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หัวหนาชมรม
รักษ โลก บอก วา ใน แตละ ป แกน นำ ชมรม
จะชวยกันหาแนวคิดในการทำกิจกรรมอยู
เสมอ เชน เมื่อปที่ผานมาพวกเขาใชหัวขอ
ในการรณรงคเพือ่ ลดภาวะโลกรอนวา “ศิลป
ศาสตร รอยใจลดภัยโลกรอน” จัดกิจกรรม
รณรงคใหเพือ่ นในโรงเรียน นองๆ ในโรงเรียน
ใกลเคียงและชาวบานในชุมชนหันกลับมาใช
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วัสดุจากธรรมชาติในชีวิตประจำวันทั้งของเลน กระถางตนไม สปา รวมถึงการทำบุญที่ลดการ
ใชถุงพลาสติก เมื่อถามถึงผลที่เกิดขึ้นอาจจะไดไมรอยเปอรเซ็นตเต็ม แตทุกคนในชมรมตาง
เชือ่ มัน่ วาหากพวกเขาไดทำกิจกรรมอยางตอเนือ่ งก็นาจะชวยปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของคนไดบาง
วันนี้ภาพฝนที่ยิ่งใหญอาจจะยังไมปรากฏชัดในสังคมใหญ แตคุณคาเล็กๆ ตามรายทาง
ตลอดระยะเวลา 6 ปที่ผานมาไดเกิดขึ้นแลว
ชนัญธิดา สารีเครือ หรือ กอย พูดอยางตรงไปตรงมากับเราวาในอดีตเธอและคนใน
บานตางเคยเผาขยะสงกาซคารบอนมอนอกไซดขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศเปนประจำ แตเมื่อเธอ
ไดมาเปนสวนหนึ่งในชมรมรักษโลก ไดรับรูขาวสารความเปนไปของโลกใบนี้มากขึ้น สิ่งที่เธอ
พยายามทำเปนอันดับแรกคือการถายทอดความรูไปยังพอและแม รวมถึงเพื่อนบานใหเลิกเผา
ขยะ ซึ่งก็ไดผลทีเดียว
สุทธินี รักดี หรือ โฟม ที่บอกวา เธอติดอกติดใจกับความคิดแนวรักษโลกของพี่ๆ
วิ ท ยากร จาก ทรู ฯ ทำให เธอ ตั ด สิ น ใจ เข า ร ว ม รณรงค
ลด ภาวะ โลก ร อ น และ เธอ กลั บ ยิ่ ง ติ ด อก ติ ดใจ ใน การ
ทำความ ดี เพื่ อ สั ง คม เพิ่ ม มาก ขึ้ น เมื่ อ ได เห็ น รอย ยิ้ ม
ของนองๆ ในโรงเรียนใกลเคียง ทุกครั้งที่เธอไปรณรงค
เด็กๆ เหลานั้นจะพูดเสมอวา “พี่ๆ กลับมาอีกครั้งนะ
หนู จะ รอ และ หนู จะ ทำ ตาม ที่ พี่ๆ บอก” โฟม บอก วา
ประโยคนี้ทำใหเธอปลื้มใจอยางบอกไมถูก ทั้งความสุข
ที่เกิดจากการให สุขจากความภูมิใจในตัวตน และสุขในสิ่ง
ที่เธอไดปลูกตนกลาเล็กๆ ขึ้นแลวบนโลกใบนี้
ครูสนม วันเพ็ญ อาจารยสอนวิชาวิทยาศาสตร
โรงเรียน สามพราน วิทยา ใน ฐานะ ที่ ปรึกษา ชมรม รักษ
โลก บอก วา กิจ กรรม ของ ชมรม เป น “กระบวนการ”
หนึ่ ง ของ การ จั ด การ เรี ย น การ สอน เพื่ อ ให เด็ ก เข า ไป
สู สังคม แหง โลก ปจจุบัน ได มาก ขึ้น บาง ครั้ง เขา เอง ก็ ไมรู ตัว ดวย ซ้ำ วา เขา ได รับ คุณคา อะไร
กลับไปจากการทำกิจกรรม แตสิ่งที่ครูสนม สังเกตเห็น คือ การที่ลูกศิษยมีความเปนผูใหญ
มากขึ้น รูจักวางแผนการทำงาน สิ่งที่เด็กๆ ชมรมรักษโลกทำอาจจะเปลี่ยนแปลงโลกไมได แต
คนกลุมเล็กๆ นี้อาจทำใหการเปลี่ยนแปลงของโลกชาลงได
อภิชาต ศรสวรรค ผูเชี่ยวชาญฝายกิจกรรมองคกรเพื่อสังคม บอกวาโรงเรียนสามพราน
วิทยา เปนโรงเรียนที่รณรงคเรื่องสิ่งแวดลอมและโลกรอนมาอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม
ซึ่งทุกฝายไมวาจะเปนผูบริหาร คณะครูและนักเรียนตางรวมมือรวมใจกันเปนอยางดี ที่สำคัญ
คือมีการขยายผลไปยังชุมชนและโรงเรียนในเครือขายใกลเคียง ซึ่งสิ่งที่บริษัททรูฯ ไดเติมเต็ม
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ให กับ โรงเรียน คือ องค ความ รู เกี่ยว กับ ภาวะ โลก รอน
รวม ถึง การพา เยาวชน ไป เขา คายฯ ที่ จัด ขึ้น เปน ประ จำ
ทุกๆ ป ดวยการพาแกนนำเยาวชนโรงเรียนละ 3 คน
เขา คาย ให ความ รู ดาน สิ่ง แวดลอม และ กระบวนการ ใน
การ รณรงค เรื่ อ ง สิ่ ง แวดล อ ม ทั้ ง ใน โรงเรี ย น และ ชุ ม ชน
เพื่อใหเขากลับไปขยายผลตอไปเรื่อยๆ
วัน นี้ แม กิจ กร รม เล็กๆ ที่ เด็กๆ จาก โรงเรียน
สามพราน วิทยา รวม มือ รวมใจ กัน จัด ทำ ขึ้น จะ ไม
สามารถ “เปลีย่ นโลก” ได แตกิจกรรมนีก็้ ชวย “เปลีย่ น
ใจ” ของพวกเขาใหหันกลับมาดูแล และใสใจ “โลก”
ใบนี้ของเขาไดบางไมมากก็นอย

ชมรมรักษโลก โรงเรียนสามพรานวิทยา จังหวัดนครปฐม
วรายุทธ พวงเปยม ชนัญธิดา สารีเครือ และ สุทธินี รักดี
โทร. 08-0971-4943
E-mail : warayute_phuangpiam@hotmail.com
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